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บทท่ี  1  
บทนํา 

ความเป็นมา 
 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดําเนินการจัดเก็บและจัดทํารายงานข้อมูลการผลิตทางการเกษตรมาอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเร่ิมต้ังแต่ปี 2510 มีการจัดเก็บข้อมูลพืชไร ่26 ชนิด พืชผัก 22 ชนิด และในปี 2522 มีนโยบาย
ให้จัดเก็บข้อมูลไม้ผลไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้น จํานวน 34 ชนิด โดยมีความถ่ีในการจัดเก็บปีละคร้ัง 

ในปี 2525 กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรพัฒนาแบบจัดเก็บ และปรับปรุง
ความถี่ในการรายงานเป็นเดือนละคร้ัง โดยประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมของสํานักงานสถิติ
แห่งชาติและเครื่องเจาะบัตร และในป ี2527 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดซื้อเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ IBM 
System/36 จึงได้มีการพัฒนาระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูล แบ่งออกเป็น 8 ระบบ ได้แก่ รายงานภาวะ 
การผลิตพืชในอําเภอ (รอ./รต.)  รายงานสภาพการเพาะปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น (กผพ.3) รายงานข้อมูลเกษตรกร
ผู้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นรายใหญ่ รายงานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก รายงานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
รายใหญ่ รายงานการคาดคะเนผลผลิต (กผง.) รายงานข้อมูลพื้นฐานการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร และ
รายงานการปลูกพืชฤดูแล้ง ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมท่ีพัฒนาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นต้นมา 

ปี 2534 คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  มีนโยบายในการเก็บรวบรวม
และการรายงานข้อมูลการเกษตรเกี่ยวกับภาวะการผลิตพืชท่ีสําคัญของประเทศขึ้น โดยกําหนดให้กรมส่งเสริม
การเกษตร ซ่ึงมีเจ้าหน้าท่ีประจําอยู่ในท้องที่ทุกจังหวัด เป็นผู้รายงานข้อมูลจากส่วนภูมิภาค เข้ามายังส่วนกลาง
เพื่อรวบรวมและประมวลด้วยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการติดต้ังใช้งานต้ังแต่ ปี 2532-34 ได้ครบถ้วน
ทุกจังหวัดและอําเภอ โดยเจ้าหน้าที่ประจําตําบลกรอกข้อมูลลงในแบบ รต. ส่งให้เจ้าหน้าที่ระดับอําเภอตรวจสอบ 
รวบรวมจัดทํารายงานระดับอําเภอ (รอ.) ส่งให้เจ้าหน้าท่ีระดับจังหวัดทําการบันทึกเข้าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
ของสํานักงานเกษตรจังหวัด แล้วคัดลอกข้อมูลลงแผ่นดิสเกตต์ส่งให้สํานักงานส่งเสริมการเกษตรภาค(สํานัก
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต)และส่วนกลางเป็นประจําทุกเดือน  

ทั้งน้ีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
ได้มีการรวมรายงานสภาพการปลูกพืชไร ่พืชผัก และรายงานการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ เป็นรายงานภาวะ 
การผลิตพืชที่ปลูกในตําบล ชนิดพืชท่ีต้องจัดเก็บม ี90 ชนิด ดําเนินงานโดยเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรประจํา
ตําบล รวบรวมข้อมูลท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเดือนตามชนิดพืชที่กําหนดให้จัดเก็บและรายงานตามแบบ รต. ส่งให้
สํานักงานเกษตรอําเภอทุกส้ินเดือน เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรประจําอําเภอรวบรวมเป็นข้อมูลระดับอําเภอ
และรายงาน ตามแบบ รอ. ส่งให้สํานักงานเกษตรจังหวัด เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรประจําจังหวัดตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้วบันทึกลงในโปรแกรม ROR_OR 

ในปี 2548 ได้พัฒนาระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูลการผลิตการเกษตรเป็นรายไตรมาส เพื่อเป็นการ
ลดภาระในการจัดเก็บและรายงานทําให้ข้อมูลไม่เกิดความต่อเน่ือง ต่อมาในปี 2552 กรมส่งเสริมการเกษตรได้



ประกาศนโยบายให้เป็นปีแห่งข้อมูลคุณภาพของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล
ภาวะการผลิตพืชให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ประโยชน์ โดยพัฒนาระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูลราย
เดือนเป็นระดับหมู่บ้าน (รม.) ซึ่งแบ่งเป็น กลุ่มข้าว พชืไร ่พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศ 
รายงานตามแบบ (รม.01) และกลุ่มไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพรและเครื่องเทศ (รม.02)  ทําให้ปริมาณข้อมูลมี
จํานวนมากเป็นปัญหาต่อการจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลของเจ้าหน้าท่ีระดับตําบล ประกอบกับในระยะเวลา
ดังกล่าวได้เร่ิมโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ซึ่งเป็นการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรเป็นรายครัวเรือนทําให้เจ้าหน้าท่ีระดับตําบลและอําเภอมีภาระงานเพิ่มมากข้ึน    
กรมส่งเสริมการเกษตรจึงพิจารณาให้ปรับปรุงระบบรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับหมู่บ้าน
เป็นการจัดเก็บข้อมูลในระดับตําบลและได้เริ่มดําเนินการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล รต. ต้ังแต่เดือน
กันยายน 2553 เป็นต้นมา 

การรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับตําบล (รต.) ดําเนินการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
และการรายงานร่วมกันระหว่างศูนย์สารสนเทศ สํานักส่งเสรมิและจัดการสินค้าเกษตร สํานักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขต สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ เพื่อให้มีความเหมาะสมถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ท้ังด้านวิชาการสถิติ และด้านวิชาการเกษตรตามลักษณะของพืชที่จัดเก็บ  ระบบการจัดเก็บ
และรายงานข้อมูลดังกล่าวท่ีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทําการจัดเก็บรวบรวมไว้เป็นประจําทุกเดือน อย่าง
สมํ่าเสมอต่อเน่ือง จะเป็นทรัพยากรข้อมูลที่สําคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถนํามาวิเคราะห์ใช้
ประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตร ทั้งในระดับท้องที่ต้ังแต่ระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับประเทศ ข้อมูลท่ีรวบรวมอย่างถูกต้อง แม่นยํา มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ จะสามารถนํามาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาภาคการเกษตรในด้านการเพาะปลูกพืช ซึ่งจัดเป็นแหล่งอาหาร แหล่งพลังงาน แหล่ง
วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม และการสร้างสมดุลส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติให้มีการผลิตพืชอย่างพอเพียงและ
เหมาะสมต่อความต้องการของประชากรทั้งภายในประเทศและประชากรโลกต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อใหมี้ระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชของแต่ละพื้นท่ีอย่างสม่ําเสมอต่อเน่ือง
เป็นประจํา 
 2) เพื่อสร้างฐานข้อมูลการผลิตพืชจากข้อมูลระดับตําบลท่ีมีวิธีการจัดเก็บการรายงานข้อมูลที่มี
มาตรฐานเดียวกัน 
 3) เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน ติดตามงาน แก้ไขปัญหาการผลิตพืชในงานส่งเสริมการเกษตรและ
การวางแผนแและกําหนดนโยบายในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 
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เป้าหมาย 
 ดําเนินการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชในทุกตําบลท่ีมกีารเพาะปลูกพืช รวม 7,362 ตําบล 
ใน 882 อําเภอ 77 จังหวัด รวมชนิดพืชท่ีจัดเก็บ 394 ชนิดพืช 334 ชนิดพันธ์ุ 
 
ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
 1) สามารถใช้เป็นข้อมูลติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชของแต่ละตําบลอย่างต่อเน่ืองเป็นประจํา
ทุกเดือน 
 2) สามารถนําข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิตและการตลาด ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาในการผลิตพืช
และหาแนวทางแก้ไข 
 3) สามารถนําไปใช้จัดทําแผนงานและโครงการด้านการพัฒนาการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร 
 4) สามารถนําไปใช้เพื่อประกอบการจัดทําและการรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม  
(Gross production province: GPP) ด้านการผลิตพืชของระดับจังหวัดและในระดับประเทศ 
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บทท่ี  2 
คํานิยาม และหลักเกณฑ์การจัดเก็บขอ้มูล 

 
 การจัดเก็บข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับตําบล เป็นภารกิจหน่ึงที่สําคัญสําหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
การเกษตรประจําตําบลจะต้องดําเนินการจัดเก็บข้อมูลเป็นประจําทุกเดือน โดยแบ่งข้อมูลเป็น 2 กลุ่มพืช ดังน้ี 
  1. กลุ่มพืชอายุส้ัน ได้แก่ ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศ         
มีแบบการรายงานข้อมูล เรียกว่า แบบ รต. 01 มีรายละเอียดท่ีต้องจัดเก็บ ประกอบด้วย 

 
รายการ หน่วยจัดเก็บ 

จํานวนครัวเรือนผู้ปลูกพืชในตําบล ครัวเรือน 
เนื้อท่ียืนต้น ณ วันที่ 1 ของเดือน (ยอดยกมา) ไร ่
เนื้อท่ีปลูกใหม่ของเดือนปัจจุบัน ไร ่
เน้ือที่ไว้หน่อ/ไว้ตอ/ลําต้น (หลังเกบ็เกี่ยว) ไร ่
เน้ือที่ปลูกซ่อมในพื้นท่ีเสียหาย ไร ่
เน้ือที่เสียหายอย่างส้ินเชิง ไร ่
เน้ือที่เก็บเกี่ยวผลผลิต ไร ่
ผลผลิตรวมที่เก็บเกี่ยวได ้ กิโลกรัม 
เน้ือที่ยืนต้น ณ วันส้ินเดือน (คงเหลือ) ไร ่
ราคาที่เกษตรกรขายไดเ้ฉล่ีย (หนา้ฟาร์ม) บาท/กิโลกรัม 

 
2. กลุ่มพืชอายุยาว ได้แก่ ไม้ผลไม้ยืนต้น สมุนไพรและเครื่องเทศ มีแบบการรายงานข้อมูล 

เรียกว่า แบบ รต. 02 มีรายละเอียดที่ต้องจัดเก็บ ประกอบด้วย 
 

รายการ หน่วยจัดเก็บ 
จํานวนครัวเรือนผู้ปลูกพืชในตําบล ครัวเรือน 
เนื้อท่ียังไม่ให้ผลผลิต ไร ่
เนื้อท่ีปลูกใหม่ ไร ่
เน้ือที่เสียหายอย่างส้ินเชิง ไร ่
รวมเนื้อที่ยังไม่ให้ผลผลิต ไร ่
เน้ือที่ใหผ้ลผลิตแล้ว ไร ่
เนื้อท่ีโค่นทิ้ง ไร ่
เนื้อท่ีเสียหายอย่างส้ินเชิง ไร ่
รวมเนื้อที่ให้ผลผลิตแล้ว ไร ่
เน้ือที่เก็บเกี่ยวผลผลิต ไร ่
ผลผลิตรวมที่เก็บเกี่ยวได ้ กิโลกรัม 
ราคาที่เกษตรกรขายไดเ้ฉล่ีย (หนา้ฟาร์ม) บาท/กิโลกรัม 

 



กระบวนการจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับจําเป็นต้องมี
ความเข้าใจคํานิยามศัพท์ในแบบจัดเก็บ ตลอดจนเข้าใจหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กําหนดเพื่อให้ข้อมูลที่จัดเก็บ       
มคีวามถูกต้อง สมบูรณ์และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งได้กําหนดรายละเอียด ดังน้ี 
 
คํานิยามทั่วไป 
 1. พืชบังคับ หมายถึง พืชเศรษฐกิจทั้งพืชอายุส้ันและพืชอายุยาวท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรกําหนดให้
จัดเก็บ จํานวน 246 ชนิด 300 พันธ์ุ (รายละเอียดตามบทท่ี 4) 
 2. พืชทางเลือก หมายถึง พืชอายุส้ันและพืชอายุยาวท่ีพิจารณาจัดเก็บเพิ่มเติมจากพืชบังคับ
เน่ืองจากเป็นพืชเศรษฐกิจหรือพืชสําคัญของท้องถ่ิน 
 3. พืชอายุส้ัน หมายถึง ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศท่ีมีอายุส้ัน 
 4. พืชอายุยาว หมายถึง ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพรและเครื่องเทศที่มีอายุยาว 
 5. ครัวเรือนเกษตร หมายถึง ครัวเรือนที่มีสมาชิกคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนประกอบการเกษตร         
ในปีอ้างอิงที่ใช้รายงานข้อมูล 
 6. ฤดูปลูก หมายถึง ช่วงเวลาท่ีเกษตรกรทําการเพาะปลูกพืชที่มีการปลูกได้ตามฤดูกาล พืชท่ีปลูก
ตามฤดูกาล แยกเป็นฤดูฝน ฤดูแล้ง  
  6.1 ฤดูฝน หมายถึง ช่วงเวลาท่ีเกษตรกรทําการเพาะปลูกพืช ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง
เดือนตุลาคมของปี สําหรับทุกภาค ยกเว้นภาคใต้บางจังหวัด/บางอําเภอ ท่ีมีการเพาะปลูกข้าวนอกเหนือจาก
ช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น หมายถึง ช่วงเวลาท่ีเกษตรกรทําการเพาะปลูกพืช ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ของปีถัดไป  
  6.2 ฤดูแล้ง หมายถึง ช่วงเวลาท่ีเกษตรกรทําการเพาะปลูกพืช ระหว่างเดือนพฤศจิกายน         
ถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป สําหรับทุกภาค ยกเว้นภาคใต้บางจังหวัด/บางอําเภอ ที่มีการเพาะปลูกข้าว
นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น หมายถึง ช่วงเวลาท่ีเกษตรกรทําการเพาะปลูกพืช ระหว่างเดือน
มีนาคม ถึงเดือนมิถุนายนของป ี
 
คํานิยามที่ใช้ในการกรอกแบบ รต.01  
 1. ปีเพาะปลูก หมายถึง ช่วงเวลาการเพาะปลูกพืชอายุส้ัน โดยกําหนดระหว่างเดือนพฤษภาคม     
ถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป  
 2. เนื้อที่ยืนต้น ณ วันที่ 1 ของเดือน หมายถึง ขนาดเน้ือท่ีเพาะปลูกของพืชชนิดน้ัน ๆ ที่ทําการ
เพาะปลูกแล้วและยังคงยืนต้นอยู่ ในวันที่ 1 ของเดือนที่รายงานข้อมูล 
 3. เนื้อที่ปลูกใหม่เดือนนี ้หมายถึง เน้ือที่ท่ีมีการปลูกพืชชนิดน้ัน ๆ เพิ่มขึ้นจากเน้ือท่ียืนต้น                 
ณ วันท่ี 1 ของเดือน ในช่วงท่ีรายงานข้อมูล  ทั้งน้ีหมายรวมถึงพืชที่ปลูกทดแทนในเน้ือที่ท่ีได้รับความเสียหาย
อย่างส้ินเชิง โดยพืชท่ีปลูกทดแทนน้ันเป็นพืชที่ต่างชนิดกับพืชที่ได้รับความเสียหาย 
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4. เนื้อที่มีการไว้หน่อ / ตอ / ลําต้น หมายถึง เน้ือท่ีเพาะปลูกของพืชบางชนิดเม่ือทําการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตแล้ว  เน้ือที่ปลูกดังกล่าวยังคงเหลือ หน่อ ตอ ลําต้น ท่ีสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตในฤดูกาล
ต่อไปได้อีก  โดยท่ีเกษตรกรไม่จําเป็นต้องเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกใหม่  

5. เนื้อที่เสียหายอย่างส้ินเชิง หมายถึง เน้ือที่ปลูกของพืชน้ัน ๆ ท่ีประสบความเสียหายเน่ืองจาก  
ภัยธรรมชาติ ทําให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หรือเก็บเกี่ยวได้จํานวนไม่ถึงร้อยละ 10 ของปริมาณที่เคย 
เก็บเก่ียวได้ในภาวะปกติ 
 6. เนื้อที่เก็บเก่ียวผลผลิตตามแบบ รต.01 หมายถึง เน้ือท่ีเพาะปลูกพืชอายุส้ันชนิดน้ันๆ ที่มีการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนท่ีรายงานข้อมูล 

7. ผลผลิตรวมที่เก็บเก่ียวได้ หมายถึง ผลผลิตทัง้หมดของชนิดพืช/พันธ์ุที่เกษตรกรเก็บเก่ียวได้
ในช่วงเดือนที่รายงานข้อมูล โดยมีลักษณะผลผลิตท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันของแต่ละชนิดพืช  แต่จะไม่รวมถึง
ผลผลิตทีท้ิ่งเหลือไว้ในนา ไร่ สวนและลําต้น 
 8. เนื้อที่ยืนต้น ณ วันส้ินเดือน หมายถึง เน้ือท่ีปลูกท่ียังคงเหลืออยู่ในวันส้ินเดือนของเดือนที่รายงาน
ข้อมูล 

9. ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉล่ีย หมายถึง ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่บ้าน ไร่นา ยุ้งฉาง สวน แยกตาม
ชนิดพืช/พันธ์ุ  ในช่วงเดือนที่รายงานข้อมูล 
 
คํานิยามที่ใช้ในการกรอกแบบ รต.02 
 1. ปีการผลิต หมายถึง ช่วงเวลาในการดําเนินกิจกรรมตามลักษณะของการผลิตพืชอายุยาวในแต่ละปี 
โดยกําหนดระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคมของปี 
 2. เนื้อที่ปลูกทั้งหมด หมายถึง เน้ือท่ีปลูกของไม้ผลไม้ยืนต้น สมุนไพรและเครื่องเทศที่มีอายุยาว     
ที่ยืนต้นอยู่ทั้งหมด ณ วันที่ 1 ของเดือน ทั้งท่ีให้ผลผลิตและยังไม่ให้ผลผลิตในรอบปี 
 3. เนื้อที่โค่นทิ้ง หมายถึง เน้ือท่ีปลูกของไม้ผลไม้ยืนต้น สมุนไพรและเครื่องเทศที่มีอายุยาว ท่ีโค่นท้ิง
หรือตัดทิ้ง เพื่อปลูกใหม่หรือปรับเปล่ียนเพื่อปลูกพืชชนิดอื่น 
 4. เนื้อที่ยังไม่ให้ผลผลิต หมายถึง เน้ือท่ีของไม้ผลไม้ยืนต้น สมุนไพรและเคร่ืองเทศทีมี่อายุยาวท่ียัง
ไม่เคยให้ผลผลิตมาก่อนเลย และยังไม่สามารถให้ผลผลิตได้ในรอบปี 
 5. เนื้อที่ให้ผลผลิตแล้ว หมายถึง เน้ือที่ของไม้ผลไม้ยืนต้น สมุนไพรและเครื่องเทศที่มีอายุยาวท่ีให้ผล
ผลิตแล้วในรอบปี รวมท้ังที่เคยให้ผลผลิตมาแล้วแต่ปีน้ีไม่ให้ผลผลิต  
 6. เนื้อที่เก็บเก่ียวผลผลิต ตามแบบ รต.02 หมายถึง เน้ือที่ท่ีถึงอายุให้ผลผลิตได้และเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้จริง ตามฤดูกาลของพืชชนิดน้ันๆ  ซึ่งจะเป็นไปตามช่วงอายุของพืช และหมายถึงเน้ือที่ท่ีถึงอายุให้
ผลผลิตได้และเก็บเก่ียวผลผลิตได้จริงนอกฤดูกาลของพืชชนิดน้ันๆ  ซ่ึงอาจจะเกิดจากการใช้สารเร่งผลผลิต 
 7. ผลผลิตรวมที่เก็บเก่ียวได้ หมายถึง ผลผลิตทั้งหมดของชนิดพืช/พันธ์ุที่เกษตรกรเก็บเก่ียวได้
ในช่วงเดือนที่รายงานข้อมูล โดยมีลักษณะผลผลิตท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันของแต่ละชนิดพืช แต่จะไม่รวมถึง
ผลผลิตที่ท้ิงเหลือไว้ในสวนและลําต้น 
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 8. ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉล่ีย หมายถึง ราคาที่เกษตรกรขายได้ที่บ้าน ไร่นา ยุ้งฉาง สวน แยกตาม
ชนิดพืช/พันธ์ุ  ในช่วงเดือนที่รายงานข้อมูล  
 
คํานิยามของกลุ่มพืชอายุส้ัน (ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศท่ีมีอายุส้ัน) 
 1.  ข้าว หมายถึง ข้าวเจ้าและข้าวเหนียวที่เกษตรกรเพาะปลูกในรอบปีเพาะปลูก 
  1.1 ข้าวนาป ีหมายถึง ข้าวท่ีเพาะปลูกในฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 
สําหรับทุกภาค ยกเว้นภาคใต้บางจังหวัด/บางอําเภอ ท่ีมีการเพาะปลูกข้าวนอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าว
ข้างต้น หมายถึง ข้าวท่ีเพาะปลูกในฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป โดยไม่
คํานึงถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  
  1.2 ข้าวนาปรัง หมายถึง ข้าวที่เพาะปลูกอยู่ในฤดูแล้งหรือนอกฤดูฝนระหว่างเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป ยกเว้นภาคใต้บางจังหวัด/บางอําเภอ ที่มีการเพาะปลูกข้าว
นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น หมายถึง ข้าวที่เพาะปลูกอยู่ในฤดูแล้งหรือนอกฤดูฝนระหว่างเดือน
มีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน โดยไม่คํานึงถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 
 2. ข้าวโพดรับประทานฝักสด หมายถึง ข้าวโพดรับประทานฝักสดทั่วไป เช่น ข้าวโพดข้าวเหนียว, 
ข้าวโพดเทียน ยกเว้นข้าวโพดหวาน 
 3. ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ หมายถึง ข้าวโพดท่ีเกษตรกรเพาะปลูกเพื่อนําเมล็ดมาใช้ผสมเป็นอาหารสัตว์ 
หรือทําพันธ์ุ 
  3.1 ข้าวโพดเล้ียงสัตว ์รุ่น 1 หมายถึง  ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ที่เพาะปลูกอยู่ในระหว่างเดือน
มีนาคม ถึงเดือนตุลาคมของปี 
  3.2 ข้าวโพดเล้ียงสัตว ์รุ่น 2 หมายถึง  ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ที่เพาะปลูกอยู่ในระหว่างเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป 
 4. ข้าวฟ่างเล้ียงสัตว์ หมายถึง ข้าวฟ่างเล้ียงสัตว์ที่เกษตรกรเพาะปลูกเพือ่นําเมล็ดมาใช้ผสมเป็น
อาหารสัตว์ 
  4.1 ข้าวฟ่างเล้ียงสัตว ์รุ่น 1 หมายถึง  ข้าวฟ่างเล้ียงสัตว์ท่ีเพาะปลูกอยู่ในระหว่างเดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคมของปี 
  4.2 ข้าวฟ่างเล้ียงสัตว ์รุ่น 2 หมายถึง  ข้าวฟ่างเล้ียงสัตว์ท่ีเพาะปลูกอยู่ในระหว่างเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป 
 5. อ้อยโรงงาน หมายถึง อ้อยท่ีเกษตรกรเก็บเกี่ยวส่งเข้าโรงงานในฤดูหีบอ้อย ระหว่างเดือนตุลาคม 
ถึงเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป 
 6. มันสําปะหลังโรงงาน หมายถึง มันสําปะหลังที่เกษตรกรปลูกและเก็บเก่ียวผลผลิต หรือขุดใน
ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายนของปีถัดไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายผลผลิตให้แก่ ลานมันเส้น 
โรงงานมันอัดเม็ด โรงงานแป้งมัน และโรงงานแปรรูปอ่ืนๆ 
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 7. สับปะรดโรงงาน หมายถึง สับปะรดที่เกษตรกรปลูกและเก็บเกี่ยวต้ังแต่เดือนมกราคม ถึงเดือน
ธันวาคม ของปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายผลผลิตส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งบางกรณีอาจขาย 
เป็นผลสดด้วยก็ได้ แต่จะไม่รวมพันธ์ุพื้นเมืองที่ปลูกกันในท้องถิ่น เช่น สับปะรดนางแล สับปะรดภูเก็ตหรือ
สับปะรดสวี และสับปะรดตราดสีทอง เป็นต้น 
 8. ถ่ัวเขียวผิวมัน หมายถึง ถั่วเขียวผิวมันท่ีเกษตรกรเพาะปลูกเพื่อเก็บเก่ียวผลผลิตนํามาใช้บริโภค
และทําอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ  
  8.1 ถ่ัวเขียวผิวมัน รุ่น 1 (ต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน) หมายถึง  ถั่วเขียวผิวมันท่ีเพาะปลูก
อยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคมของปี  โดยไม่คํานึงถึงว่าจะทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อใดก็ตาม 
  8.2 ถ่ัวเขียวผิวมัน รุ่น 2 (ฤดูแล้ง) หมายถึง  ถั่วเขียวผิวมันท่ีเพาะปลูกอยู่ในระหว่างเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป โดยไม่คํานึงถึงว่าจะทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อใดก็ตาม 
 9. ถ่ัวเขียวผิวดํา หมายถึง ถั่วเขียวผิวดํา(ถั่วแขก) ท่ีเกษตรกรเพาะปลูกเพื่อเก็บเก่ียวผลผลิตนํามาใช้
บริโภคและทําอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ 
  9.1 ถ่ัวเขียวผิวดํา รุ่น 1 (ต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน) หมายถึง  ถ่ัวเขียวผิวดําที่เพาะปลูกอยู่
ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคมของปี  โดยไม่คํานึงถึงว่าจะทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตเม่ือใดก็ตาม 
  9.2 ถ่ัวเขียวผิวดํา รุ่น 2 (ฤดูแล้ง) หมายถึง  ถ่ัวเขียวผิวดําที่เพาะปลูกอยู่ในระหว่างเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป โดยไม่คํานึงถึงว่าจะทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตเม่ือใดก็ตาม 
 10. ถ่ัวลิสง หมายถึง ถั่วลิสงท่ีเกษตรกรเพาะปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตนําเมล็ดมาใช้บริโภคและ     
ทําอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงถั่วลิสงที่เกษตรกรเพาะปลูกเพื่อเก็บฝักสดมาต้มเป็นถั่วต้ม 
  10.1 ถ่ัวลิสง รุ่น 1 (ต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน) หมายถึง  ถ่ัวลิสงที่เพาะปลูกอยู่ในระหว่าง
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคมของปี โดยไม่คํานึงถึงว่าจะทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อใดก็ตาม 
  10.2 ถ่ัวลิสง รุ่น 2 (ฤดูแล้ง) หมายถึง  ถ่ัวลิสงที่เพาะปลูกอยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 
ถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป  โดยไม่คํานึงถึงว่าจะทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตเม่ือใดก็ตาม 

11. ถ่ัวเหลือง หมายถึง ถ่ัวเหลืองที่เกษตรกรเพาะปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตนํามาใช้บริโภคและทํา
อุตสาหกรรมอาหารต่างๆ เช่น นํ้ามันพืช เต้าเจ้ียว เต้าหู้ ตลอดจนนําไปผสมเป็นอาหารสัตว์ แต่จะไม่รวม    
ถั่วเหลืองที่เกษตรกรปลูกเพื่อเก็บฝักสดนํามาต้มที่เรียกว่า “ถ่ัวแระ” 
  11.1 ถ่ัวเหลือง รุ่น 1 (ต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน) หมายถึง  ถั่วเหลืองท่ีเพาะปลูกอยู่ใน
ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคมของป ีโดยไม่คํานึงถึงว่าจะทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตเม่ือใดก็ตาม 
  11.2 ถ่ัวเหลือง รุ่น 2 (ฤดูแล้ง) หมายถึง  ถั่วเหลืองท่ีเพาะปลูกอยู่ในระหว่างเดือน
พฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป โดยไม่คํานึงถึงว่าจะทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อใดก็ตาม 
 12. ปอแก้ว/ปอกระเจา หมายถึง ปอแก้ว/ปอกระเจาท่ีเกษตรกรเพาะปลูกอยู่ในระหว่างเดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป โดยไม่คํานึงถึงว่าจะทําการเก็บเกี่ยวเม่ือใดก็ตาม 
 13. ฝ้าย หมายถึง ฝ้ายท่ีเกษตรกรเพาะปลูกอยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนเมษายนของปี
ถัดไป โดยไม่คํานึงถึงว่าจะทําการเก็บเกี่ยวเม่ือใดก็ตาม และมีวัตถุประสงค์เพื่อนําปุยฝ้ายมาใช้ในการทําเครื่อง
อุปโภค ท้ังในลักษณะของอุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือขายให้โรงงานหีบฝ้ายเพื่อส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรม
ทอผ้าต่อไป 
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 14. ทานตะวัน หมายถึง ทานตะวันที่เกษตรกรเพาะปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งขายโรงงาน
อุตสาหกรรมนํ้ามันพืช หรืออุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ซึ่งมีการเพาะปลูกอยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง 
เดือนเมษายนของปีถัดไป โดยไม่คํานึงถึงว่าจะทําการเก็บเกี่ยวเม่ือใดก็ตาม 
 15. หอมแดง หมายถึง หอมแดงที่เกษตรกรเพาะปลูกอยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน
เมษายนของปีถัดไป 
 16. กระเทียม หมายถึง กระเทียมท่ีเกษตรกรเพาะปลูกอยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน
เมษายนของปีถัดไป 
 17. หอมหัวใหญ ่หมายถึง หอมหัวใหญ่ท่ีเกษตรกรเพาะปลูกอยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน
เมษายนของปีถัดไป 
 18. มันฝร่ัง หมายถึง มันฝร่ังที่เกษตรกรเพาะปลูกอยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนเมษายน
ของปีถัดไป 
 19. มะเขือเทศ หมายถึง มะเขือเทศท่ีเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อบริโภคเป็นผลสดหรือส่งโรงงาน
อุตสาหกรรม ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคมของป ี
 20. คะน้า แตงกวา ถ่ัวฝักยาว กะหลํ่าปลี หมายถึง คะน้า แตงกวา ถั่วฝักยาว กะหลํ่าปลี             
ที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคมของปี 
 19. กล้วยไม้ หมายถึง กล้วยไม้ที่ยืนต้นอยู่หรือปลูกใหม่ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคมของปี 
 
คํานิยามของกลุ่มพืชอายุยาว (ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพรและเคร่ืองเทศที่มีอายุยาว) 
 1. ปาล์มน้ํามัน หมายถึง ปาล์มนํ้ามันท่ียืนต้นอยู่หรือปลูกใหม่ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
ธันวาคมของปี 
 2. ยางพารา หมายถึง ยางพาราท่ียืนต้นอยู่หรือปลูกใหม่ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม
ของปี 
 3. กาแฟ หมายถึง กาแฟที่ยืนต้นอยู่หรือปลูกใหม่ในระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายนของปีถัดไป 
 4. มะพร้าว หมายถึง มะพร้าวที่ยืนต้นอยู่หรือปลูกใหม่ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม
ของปี 
 5. มะนาว หมายถึง มะนาว ท่ียืนต้นอยู่หรือปลูกใหม่ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคมของปี 
 6. มังคุด หมายถึง มังคุดที่ยืนต้นอยู่หรือปลูกใหม่ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคมของปี 
 7. ทเุรียน หมายถึง ทุเรียนท่ียืนต้นอยู่หรือปลูกใหม่ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคมของปี 

8. เงาะ หมายถึง เงาะท่ียืนต้นอยู่หรือปลูกใหม่ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคมของปี 
 9. ล้ินจ่ี หมายถึง ล้ินจ่ีที่ยืนต้นอยู่หรือปลูกใหม่ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคมของปี 
 10. ลําไย หมายถึง ลําไยที่ยืนต้นอยู่หรือปลูกใหม่ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคมของปี 
 11. ส้มเขียวหวาน หมายถึง ส้มเขียวหวานที่ยืนต้นอยู่หรือปลูกใหม่ในระหว่างระหว่างเดือนมกราคม 
ถึงเดือนธันวาคมของปี 
 12. ฝร่ัง หมายถึง ฝร่ังที่ยืนต้นอยู่หรือปลูกใหม่ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคมของปี 
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 13. พริกไทย หมายถึง พริกไทยท่ียืนต้นอยู่หรือปลูกใหม่ในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม
ของป ี
 
หลักเกณฑก์ารจัดเก็บขอ้มูล 
 หลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตําบล มีดังน้ี  
 1. ชนิดพืชที่กําหนดให้มีฤดูปลูก  คือ กลุ่มพืชบังคับ จํานวน 10 ชนิด ได้แก่ 
 

ลําดับที่ ชนิดพืช ฤดูปลูก หมายเหต ุ
1 ข้าวนาป ี
2 ข้าวนาปรัง 
3 ถั่วเหลือง 
4 ถั่วเหลืองฝักสด 
5 ถั่วเขียวผิวดํา 
6 ถั่วเขียวผิวมัน 

ฤดูฝน คือ ช่วงเวลาที่เกษตรกรทําการเพาะปลูกพืช
ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคมของป ีสําหรับ
ทุกภาค ยกเว้นภาคใต้บางจังหวัด/บางอําเภอที่มีการ
เพาะปลูกข้าวนอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น 
หมายถึง ช่วงเวลาที่เกษตรกรทําการเพาะปลูกพืช
ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป  
(ไม่คํานงึถึงวันเก็บเก่ียวผลิต) 

7 ถั่วลิสง 
8 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
9 ข้าวโพดหวาน 
10 ข้าวโพดรับประทานฝักสด 

 
 
 
 
 

ฝน/แล้ง 

ฤดูแล้ง คือ ช่วงเวลาทีเ่กษตรกรทาํการเพาะปลูกพืช
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถงึเดือนเมษายนของปีถัดไป 
สําหรับทุกภาค ยกเว้นภาคใต้บางจังหวัด/บางอําเภอที่มี
การเพาะปลูกข้าวนอกเหนือจากช่วงเวลาดงักล่าวข้างต้น 
หมายถึง ช่วงเวลาที่เกษตรกรทําการเพาะปลูกพืชต้ังแต่
เดือนมีนาคม ถงึเดือนมิถุนายนของป ี
(ไม่คํานงึถึงเก็บเกี่ยวผลิต) 

 
 2. ชนิดพืชที่มีลักษณะการเพาะปลูกแบบไว้หนอ่ ไว้ตอ ไว้ลําต้นหลังการเก็บเก่ียว 

หมายถึง พืชบางชนิดเม่ือทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ยังคงเหลือ หน่อ ตอ ลําต้น ท่ีสามารถ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตในฤดูกาลต่อไปได้อีก โดยท่ีเกษตรกรไม่จําเป็นต้องเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกใหม่ 

ได้แก่ กก ละหุ่ง อ้อยเคี้ยว อ้อยโรงงาน สับปะรด หญ้าเล้ียงสัตว์ กระเจ๊ียบเขียว กระเฉด กระเพรา กุยช่าย 
ชะอม ตะไคร้ ตําลึง แตงกวา แตงกวาญี่ปุ่น ถั่วฝักยาว ถ่ัวพู บวบ ผักบุ้งนํ้า ผักหวาน พริกขี้หนูเม็ดเล็ก (ขี้หนูสวน)
พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ พริกใหญ่ พริกหยวก  พริกหวาน  มะเขือเทศบริโภคสด มะเขือเทศโรงงาน มะเขือเปราะ
มะเขือพวง มะเขือม่วง มะเขือยาว มะเขืออื่นๆ   มะระจีน แมงลัก สะระแหน่ หน่อไม้ฝรั่ง โหระพา เห็ดฟาง 
เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหูหนู เห็ดนางฟ้า เห็ดอื่นๆ  ซาโยเต้(ฟักแม้ว) ดอกขจร แค ผักกูด ผักเหมียง กลุ่มไม้ดอก     
กลุ่มไม้ประดับ บัวบก ว่านหางจระเข้ และพริกไทย 
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 3. ลักษณะผลผลิตและหน่วยผลผลิตของพืชแต่ละชนิด 

ช่ือพืช ลักษณะผลผลิต หน่วยผลผลิต 

เมล็ดข้าวเปลือกท่ีนวดออกจากรวงข้าวแล้ว 1. ข้าวนาปี  ข้าวนาปรงั 
ความช้ืนไม่เกิน 14-15 % 

กิโลกรัม 

เมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์ที่สีออกจากฝักแล้ว 
2. ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 

ความช้ืนไม่เกิน 14% 
กิโลกรัม 

เมล็ดข้าวฟ่างท่ีสีออกจากช่อแล้ว 
3. ข้าวฟ่าง 

ความช้ืนไม่เกิน 14% 
กิโลกรัม 

เมล็ดถั่วเขียวที่กะเทาะเปลือกออกจากฝักแล้ว 
4. ถัว่เขียว 

ความช้ืนไม่เกิน 14% 
กิโลกรัม 

เมล็ดถั่วเหลืองท่ีกะเทาะเปลือกออกจากฝักแล้ว 
5. ถั่วเหลือง 

ความช้ืนไม่เกิน 14% 
กิโลกรัม 

6. ถั่วลิสง เมล็ดถั่วลิสงท้ังเปลือกแห้ง กิโลกรัม 
7. อ้อยโรงงาน ลําต้นอ้อยที่ตัดใบและยอดออกแล้ว กิโลกรัม 
8. มันสําปะหลัง หัวมันสดที่ผ่านการทําความสะอาดเบื้องต้นแล้ว กิโลกรัม 

เมล็ดทานตะวันที่สีออกจากจานดอกแล้ว 
9. ทานตะวัน 

ความช้ืนไม่เกิน 14% 
กิโลกรัม 

10. หอมแดง หอมแดงทัง้ต้นรวมใบ ณ 7 วัน (หอมแดงเหย้า) กิโลกรัม 
11. กระเทียม กระเทียมแห้งทัง้ต้นรวมใบ  ณ  90 วัน กิโลกรัม 
12. หอมหัวใหญ ่ หอมหัวใหญ่ตดัจุกแล้ว ณ 7 วัน กิโลกรัม 
13. มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสด กิโลกรัม 
14. พริกไทย เมล็ดพริกไทยดํา(เมล็ดพริกไทยแห้ง) กิโลกรัม 
15. สับปะรด ผลสดที่ตัดจุกและต้นออกแล้ว กิโลกรัม 
16. กาแฟ สารกาแฟ ความช้ืนไม่เกิน 14 % กิโลกรัม 
17. ปาล์มน้ํามัน ผลปาล์มนํ้ามันท้ังทะลาย กิโลกรัม 
18. ยางพารา ยางแผ่นดิบ กิโลกรัม 
19. มะพร้าว มะพร้าวผลแก่ทั้งเปลือก กิโลกรัม 
20. พืชผักอื่น ๆ ผลผลิตสด หลังทําความสะอาดเบือ้งต้นแล้ว กิโลกรัม 
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บทท่ี  3 
วิธีการดาํเนินงาน 

 

ขัน้ตอนการจัดเกบ็ข้อมูล 
 การจัดเก็บข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตําบล เป็นภารกิจหน่ึงที่เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบ
ตําบลต้องจัดเก็บข้อมูลการเพาะปลูกพืชที่มีในพื้นที่น้ันๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกเดือน ขั้นตอนแรกต้อง
กําหนดชนิดพืชท่ีจะจัดเก็บข้อมูลในแต่ละเดือน และใช้วิธีการสํารวจข้อมูลแบบเร่งด่วน  (RRA: Rapid Rural 
Appraisal) ในการจัดเก็บข้อมูลตามชนิดพืชท่ีกําหนด รายละเอียดดังน้ี 

1. การกําหนดชนิดพืชที่จะจัดเก็บข้อมูล ชนิดพืชท่ีจะจัดเก็บข้อมูลประกอบด้วยพืชบังคับและพืชทางเลือก 
โดยพืชบังคับเป็นพืชที่กรมส่งเสริมการเกษตรกําหนดให้จัดเก็บถ้ามีพืชชนิดน้ันๆ ในตําบลที่รับผิดชอบ สําหรับ
พืชทางเลือกเป็นชนิดพืชท่ีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตําบลจะพิจารณาจัดเก็บ เน่ืองจากเป็น
พืชเศรษฐกิจหรือพืชประจําท้องถิ่น ทั้งน้ีชนิดพืชที่จะจัดเก็บข้อมูลของแต่ละพื้นที่มาจากการพิจารณาร่วมกัน
ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับตําบล อําเภอและจังหวัด 

2. วิธีการจัดเก็บข้อมูล ในการสํารวจข้อมูลแบบเร่งด่วน (RRA: Rapid Rural Appraisal)                    
ดําเนินการ ดังน้ี 

 2.1 จัดทํากรอบการจัดเก็บข้อมูล ตามชนิดพืชที่กําหนดตามข้อท่ี 1 โดยใช้บัญชีรายช่ือ
เกษตรกรผู้ปลูกพืชจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร(ทบก.) ถ้าเป็นพืชที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกเศรษฐกิจ
ประกอบด้วยข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเล้ียงสัตว์และมันสําปะหลังใช้บัญชีรายช่ือเกษตรกรผู้ปลูกพืชจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ(ทพศ.) นําบัญชีรายช่ือเกษตรกรผู้ปลูกพืชท่ีกําหนดมาตรวจสอบ
ว่ามีเกษตรกรรายใดไม่ปลูกแล้ว หรือมีเกษตรกรรายใดปลูกเพิ่มข้ึนในเดือนน้ันๆ แล้วปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
จะได้จํานวนครัวเรือนเกษตรท่ีปลูกพืชแต่ละชนิดในเดือนน้ันๆ  
       2.2 ขั้นตอนการสํารวจ  
   2.2.1 ใช้บัญชีรายช่ือเกษตรกรผู้ปลูกพืชที่ปรับปรุงแล้วเป็นกรอบในการสํารวจข้อมูล 
   2.2.2 นํากรอบที่ได้มาสอบถามข้อมูลตามประเด็นของแบบรายงานข้อมูลภาวะการ
ผลิตพืชระดับตําบลจากผู้นําชุมชน ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่าสถานการณ์การผลิตพืชชนิดน้ันเป็นอย่างไร 
   2.2.3 สํารวจข้อมูลแบบ Round Survey เป็นการสํารวจโดยการสังเกตพื้นที่ 
ขณะที่ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีน้ันๆ 
  2.3 การวิเคราะห์และประมวลผล นําข้อมูลจากการสอบถามและ/หรือข้อมูลจากการสังเกต
มาประมวลเข้าด้วยกัน แล้วนํามากรอกลงในแบบรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตําบล แบ่งชนิดพืชตาม
ช่วงเวลาการปลูกและเก็บเกี่ยวได้เป็น 2 กลุ่มพืช ดังน้ี 

  2.3.1 พืชอายุส้ัน (รต.01)  แบบรายงานข้อมูลภาวะการผลิตข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก 
ไมป้ระดับ สมุนไพรและเครื่องเทศ ประกอบด้วยข้อมูล จํานวนครัวเรือนเกษตรผู้ปลูกพืชชนิดน้ันๆ (ครัวเรือน) 
เน้ือท่ียืนต้น ณ วันที่ 1 ของเดือน(ยอดยกมา หมายถึงเน้ือที่ยืนต้นเมื่อ ณ วันส้ินเดือนของเดือนท่ีผ่านมา) (ไร)่ 
เน้ือที่ปลูกใหม่ในเดือนน้ี(ไร่)  เน้ือท่ีไว้หน่อ /ไว้ตอ / ลําต้นหลังเก็บเกี่ยว(ไร)่  เน้ือท่ีปลูกซ่อมในพื้นที่เสียหาย



(ไร)่  เน้ือท่ีเสียหายอย่างส้ินเชิง(ไร)่  เน้ือท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต(ไร)่  ผลผลิตรวมที่เก็บเก่ียวได้(กก.)  เน้ือที่ยืนต้น 
เมื่อวันส้ินเดือน(คงเหลือ)(ไร)่  ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉล่ีย (บาท/ก.ก.) 

2.3.2. พืชอายุยาว (รต.02)  แบบรายงานข้อมูลภาวะการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น 
สมุนไพรและเครื่องเทศ ประกอบด้วยข้อมูล จํานวนครัวเรือนเกษตรผู้ปลูกพืชชนิดน้ันๆ(ครัวเรือน) เน้ือที่ยังไม่ให้
ผลผลิต(ไร)่ เน้ือที่ปลูกใหม(่ไร่) เน้ือท่ีเสียหายอย่างส้ินเชิง(ไร)่ รวมเน้ือท่ียังไม่ให้ผลผลิต(ไร)่ เน้ือที่ให้ผลผลิตแล้ว(ไร)่ 
เน้ือท่ีโค่นทิ้ง(ไร่) เน้ือท่ีเสียหายอย่างส้ินเชิง(ไร)่ รวมเน้ือท่ีให้ผลผลิตแล้ว(ไร)่ เน้ือที่เก็บเก่ียวผลผลิต(ไร)่ ผลผลิต
รวมที่เก็บเกี่ยวได้ (กก.) และราคาที่เกษตรกรขายได้เฉล่ีย (บาท/ก.ก.) 
 

แผนผังขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พิจารณาชนิดพืชท่ีจะทําการรายงาน 
โดยให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจและพืชประจําท้องถิ่น 

จัดทําบัญชีรายช่ือผู้ปลูกพืชรายตําบล 
จากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)  

จากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช (ทพศ.)  
ข้าวจาก ทพศ.1  

มันสําปะหลังจาก ทพศ.2  
และข้าวโพดเล้ียงสัตว์จาก ทพศ.3 

ตรวจสอบความถูกต้อง  
ครบถ้วนของบัญชีรายช่ือผู้ปลูกพชื 

จากผู้นําชุมชน 

ปรับปรุงบญัชีรายช่ือผู้ปลูกพืช 
- กรณีเพิ่มรายช่ือเกษตรกรที่ขาดให้เขียนลง 
ในแบบทบก. 
- กรณีท่ีเกษตรกรยกเลิกหรือปรับเปล่ียน 
การปลูกพืชให้ขีดเส้นทับรายช่ือน้ันในแบบทบก. 

จํานวนครัวเรือนเกษตรกรและบญัชีรายช่ือ  
เกษตรกรผู้ปลูกพืช 

วิธีการจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคนิค 
การสํารวจข้อมูลแบบเร่งด่วน  
(RRA: Rapid Rural Appraisal) 

กรอกข้อมูลผลการจัดเก็บลง 
ในแบบ รต.01 หรือแบบ รต.02  

แล้วแต่ชนิดพืช 
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แผนผังของการสํารวจข้อมูลแบบเร่งด่วน RRA: Rapid Rural Appraisal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูลแบบ RRA (Rapid Rural Appraisal) เป็นวิธีการจัดเก็บท่ีใช้การประเมิน
สถานการณ์ และสามารถจัดเก็บข้อมูลภายใต้เวลาที่จํากัด โดยใช้บัญชีรายช่ือเกษตรกรผู้ปลูกพืชชนิดท่ีจะ
จัดเก็บจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) และ/หรือฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 
(ทพศ.) ทําการตรวจสอบภาวะการปลูกพืชในเดือนที่สํารวจ เพื่อให้ได้กรอบการสํารวจข้อมูล ประกอบกับ   
การสอบถามจากผู้นําชุมชนในพื้นที่มาวิเคราะห์และสรุปผลลงแบบรายงาน ทั้งน้ีอาจจะใช้การสํารวจสภาพ
พื้นท่ีกิจกรรมทางการเกษตรแบบ Round Survey ร่วมด้วย 
 

การกรอกข้อมูลในแบบรายงาน 
การกรอกข้อมูลท่ีสํารวจมาแล้วลงในแบบรายงานมีความสําคัญมาก วิธีการสํารวจข้อมูลท่ีดีมีความ

น่าเช่ือถือ แต่ถ้ากรอกข้อมูลโดยไม่ทําความเข้าใจกับแบบรายงานจะทําให้ข้อมูลท่ีได้มาไม่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ ซึ่งได้ออกแบบรายงานให้มคีวามยืดหยุ่นต่อการใช้งาน สามารถเลือกใช้ได้ 2 แบบรายงาน 
ประกอบด้วย แบบรายงานรายพืช และแบบรายงานรายเดือน (ภาคผนวก ก. ) ดังน้ัน เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตรผู้รับผิดชอบงานจัดทํารายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชควรทําความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนปฏิบัติงาน 

Database 

ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
+ 

ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

บัญชีรายช่ือเกษตรกร 
ตามกิจกรรมการเพาะปลูกพืช 

สังเกตกิจกรรมการเกษตร 
ของแต่ละพ้ืนที ่

แบบ Round Survey 

สอบถามผู้นําชุมชนในพื้นที ่
(ไม่มีแบบสอบถาม) กรอกข้อมูลใน  

แบบ รต.01/รต.02  

สรุป วิเคราะห์ 
ผลการจัดเก็บ 
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ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. การกรอกแบบ รต.01 (ข้อมูลภาวะการผลิตข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพรและ
เคร่ืองเทศที่มีอายุส้ัน) 
  1.1 ข้อมูลทั่วไป 
   1) ให้กรอกช่ือผู้รายงาน และตําแหน่ง  

2) ให้กรอกช่ือตําบล  อําเภอ  และจังหวัด 
3) ให้กรอกช่ือชนิดพืช/พันธ์ุท่ีจัดเก็บตามกรอบบัญชีรายช่ือพืช ซึ่งแบ่งเป็น        

พืชบังคับและพืชทางเลือก ตามที่จังหวัด/อําเภอร่วมกันพิจารณา 
4) ให้กรอก รุ่น โดยเลือก � 1 หรือ� 2 เฉพาะชนิดพืช/พันธ์ุพืชท่ีมีการเพาะปลูก

แบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก ่ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ข้าวโพดรับประทานฝักสด ข้าวโพดหวาน ข้าวฟ่างเล้ียงสัตว์ ถ่ัวเหลือง 
ถั่วเขียวและ ถั่วลิสง โดยรุ่นท่ี 1 เพาะปลูกอยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคมของปี  และรุ่นที่ 2 
เพาะปลูกอยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนเมษายนของปีถัดไป 
 
  1.2 ข้อมูลที่แสดงภาวะความเคล่ือนไหวของการผลิตพืชชนิดนั้นๆ ตารางช่องที่ 1-11 

1) ช่องที่ 1 ประจําเดือน ให้กรอกช่ือ เดือน พ.ศ.  ของปีเพาะปลูกท่ีรายงานข้อมูล 
2) ช่องที่ 2 จํานวนครัวเรือนเกษตรกร ให้กรอกจํานวนครัวเรือนเกษตรกรท้ังหมด 

ทีมี่การเพาะปลูกพืชชนิดน้ันๆ ในช่วงเดือนท่ีรายงานข้อมูล 
3) ช่องที่ 3 เน้ือที่ยืนต้น ณ วันที่ 1 ของเดือน (หน่วยวัด : ไร)่ ให้กรอกจํานวนเน้ือที ่ 

เพาะปลูกพืชชนิดน้ันๆ ที่สะสมมาต้ังแต่เดือนก่อนหน้าและยังคงยืนต้นอยู่ในวันที่ 1 ของเดือนท่ีจัดเก็บข้อมูล 
ซึ่งมีค่าเท่ากับ เน้ือที่ยืนต้น ณ วันส้ินเดือนของเดือนที่ผ่านมา หรือมีค่าเท่ากับศูนย์  กรณีท่ีพืชชนิดน้ัน         
เก็บเก่ียวหมดแล้วในเดือนที่ผ่านมา และเริ่มการปลูกใหม่ในเดือนที่รายงานข้อมูล 

4) ช่องที่ 4 เน้ือที่ปลูกใหม่ในเดือนน้ี (หน่วยวัด : ไร)่ ให้กรอกจํานวนเน้ือท่ีที่เริ่มทํา
การเพาะปลูกใหม่ หรือเน้ือที่ท่ีปลูกเพิ่มขึ้นจากเน้ือท่ียืนต้น ณ วันท่ี 1 ของเดือน ในเดือนที่รายงานข้อมูล 

5) ช่องที่ 5 เน้ือที่ไว้หน่อ / ไว้ตอ / ลําต้นหลังเก็บเก่ียว (หน่วยวัด : ไร)่ ให้กรอก
จํานวนเน้ือที่เก็บเกี่ยวของพืชชนิดต่าง ๆ เช่น กก ละหุ่ง สับปะรด อ้อย กระเจ๊ียบเขียว กุยช่าย ผักบุ้งนํ้า พริก 
หน่อไม้ฝรั่ง  ชะอม ผักหวาน และมะเขือต่างๆ เป็นต้น หลังเก็บเก่ียวแล้วยังคงเหลือ หน่อ ตอ ลําต้น ซ่ึง
สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตในฤดูต่อไปได้อีก 

6) ช่องที่ 6 เน้ือที่ปลูกซ่อมในเน้ือที่เสียหายอย่างส้ินเชิง (หน่วยวัด : ไร)่ ให้กรอก
จํานวนเน้ือท่ีที่เกษตรกรทําการเพาะปลูกพืชชนิดเดิมซ่อมลงในเน้ือที่ปลูกที่และได้รับความเสียหายอย่าง
ส้ินเชิงในเดือนท่ีรายงานข้อมูล ข้อควรระวัง การปลูกพืชชนิดใหม่ลงในเน้ือท่ีปลูกที่ประสบภัยธรรมชาติและ
ได้รับความเสียหายอย่างส้ินเชิง ไม่ถือเป็นการปลูกซ่อม ให้ถือเป็นการปลูกพืชชนิดน้ันๆ เพิ่มข้ึนใหม่ 

7) ช่องที่ 7 เน้ือที่เสียหายอย่างส้ินเชิง (หน่วยวัด : ไร)่ ให้กรอกจํานวนเน้ือที่
เพาะปลูกที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติอย่างรุนแรง ได้แก่ นํ้าท่วม ฝนแล้ง และอื่นๆในเดือนท่ี
รายงานข้อมูล 
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8) ช่องที่ 8 เน้ือที่เก็บเกี่ยวผลผลิต (หน่วยวัด : ไร่) ให้กรอกข้อมูลจํานวนเน้ือท่ีที่ทํา
การเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือนท่ีรายงานข้อมูล กรณีพืชท่ีไว้หน่อ ไว้ตอ ไว้ลําต้นหลังการเก็บเก่ียว ให้รายงาน
เน้ือที่เก็บเก่ียวได้ทุกเดือนตลอดระยะเวลาเก็บเกี่ยว 

9) ช่องที่ 9 ผลผลิตรวมท่ีเก็บเกี่ยวได้ ในช่องปริมาณผลผลิต ให้กรอกปริมาณผลผลิต
ทั้งหมดของชนิดพืช/พันธ์ุท่ีเก็บเกี่ยวได้ในแต่ละเดือน ตามลักษณะผลผลิต (รายละเอียด ลักษณะผลผลิตท่ีจัดเก็บ 
ดูได้ที่บทท่ี 4 ชนิดพืชที่จัดเก็บ) กรอกหน่วยนับผลผลิตเป็น กิโลกรัม, ต้น (ต้น หมายรวมถึงพืชท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต
ที่เป็นกระถาง, ถุง, กิ่ง และกอ) เป็นต้น รายละเอียดหน่วยนับผลผลิตตามลักษณะผลผลิตที่จัดเก็บ ดูได้ทีบ่ทที่ 4 
ชนิดพืชท่ีจัดเก็บ 

10) ช่องที่ 10 เน้ือที่ยืนต้น ณ วันส้ินเดือน (หน่วยวัด: ไร)่  ให้กรอกจํานวนเน้ือที่
ปลูกท่ียังคงเหลืออยู่ในวันส้ินเดือนของเดือนที่รายงานข้อมูล โดยคํานวณจาก เน้ือที่ (ช่องท่ี 9) = เน้ือท่ี (ช่องท่ี 2 
+ ช่องท่ี 3 + ช่องที่ 4 + ช่องที ่5 – ช่องที่ 6 – ช่องท่ี 7) 

11) ช่องที่ 11 ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉล่ีย  ให้กรอก ราคาต่อหน่วยผลผลิต             
โดยเฉล่ียท่ีได้จากการสอบถาม ซ่ึงเป็นราคา ณ ที่บ้าน ไร่นา ยุ้งฉาง สวน แยกตามชนิดพืช/พันธ์ุ ในเดือนที่
รายงานข้อมูล 
 
แบบรายงานข้อมูลภาวะการผลิตข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพรและเคร่ืองเทศ (รต.01) 

ประเภทรายพืช 
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2. การกรอกแบบ รต.02 (ข้อมูลภาวะการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น สมุนไพรและเคร่ืองเทศที่มีอายุยาว) 
  1.1 ข้อมูลทั่วไป 
   1) ให้กรอก ชื่อผู้รายงาน  และตําแหน่ง  
   2) ให้กรอก ช่ือตําบล  ช่ืออําเภอ  และช่ือจังหวัด 

3) ให้กรอก ชื่อชนิดพืช/พันธ์ุท่ีจัดเก็บตามกรอบบัญชีรายช่ือพืช ซึ่งแบ่งเป็น          
พืชบังคับและพืชทางเลือก ตามที่จังหวัด/อําเภอร่วมกันพิจารณา 
  1.2 ข้อมูลที่แสดงภาวะความเคล่ือนไหวของการผลิตพืชชนิดนั้นๆ ตารางช่องท่ี 1-14 

1) ชอ่งที่ 1 ประจําเดือน ให้กรอกช่ือ เดือน พ.ศ.  โดยระบุเป็นปี พ.ศ. ตามปีปฏิทิน 
2) ช่องที่ 2 จํานวนครัวเรือนเกษตรกร ให้กรอกจํานวนครัวเรือนเกษตรกรท้ังหมด 

ทีมี่การเพาะปลูกพืชชนิดน้ันๆ ในช่วงเดือนที่รายงานข้อมูล 
3) ช่องที่ 3 เน้ือท่ีปลูกทั้งหมด ให้กรอกจํานวนเน้ือท่ีปลูกท้ังหมด เท่ากับ รวมเน้ือท่ี

ยังไม่ให้ผลผลิต + รวมเน้ือที่ให้ผลผลิตแล้ว 
4) ช่องที่ 4 เน้ือที่ยังไม่ให้ผลผลิต ในช่องยังไม่ให้ผลผลิต (หน่วยวัด: ไร)่ ให้กรอก

จํานวนเน้ือที่เพาะปลูกที่ยังไม่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ หรือยังไม่เคยให้ผลผลิตมาก่อน ในช่วงเดือนที่รายงาน
ข้อมูล 

5) ช่องที่ 5 เน้ือที่ยังไม่ให้ผลผลิต ในช่องปลูกใหม่ (หน่วยวัด: ไร)่ ให้กรอกจํานวน
เน้ือที่ท่ีมีการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น สมุนไพรและเครื่องเทศท่ีเริ่มปลูกใหม่ในช่วงเดือนที่จัดเก็บข้อมูล ทั้งน้ีหมาย
รวมถึง ไม้ผลไม้ยืนต้น สมุนไพรและเครื่องเทศที่ปลูกทดแทนในเน้ือท่ีท่ีได้รับความเสียหายอย่างส้ินเชิง 

6) ช่องที่ 6 เน้ือที่ยังไม่ให้ผลผลิต ในช่องเสียหายอย่างส้ินเชิง (หน่วยวัด: ไร่) ให้กรอก
จํานวนเน้ือที่ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพรและเครื่องเทศท่ียังไม่ให้ผลผลิต แต่ประสบความเสียหายจาก ภัยธรรมชาติ
อย่างรุนแรง ได้แก่ นํ้าท่วม ฝนแล้ง และอ่ืนๆ ในช่วงเดือนท่ีรายงานข้อมูล 

7) ช่องที่ 7 เน้ือท่ียังไม่ให้ผลผลิต ในช่องรวมเน้ือที่ยังไม่ให้ผลผลิต (หน่วยวัด: ไร)่    
ให้กรอกจํานวนรวมเน้ือที่ยังไม่ให้ผลผลิตโดยคํานวณจาก รวมเน้ือท่ียังไม่ให้ผลผลิต(ช่องท่ี 7) = เน้ือท่ี (ช่องท่ี 
4 + ช่องที่ 5 - ช่องที่ 6) 

8) ช่องที่ 8 เน้ือที่ให้ผลผลิต ในช่องให้ผลผลิตแล้ว (หน่วยวัด : ไร่) ให้กรอกจํานวน
เน้ือท่ีปลูกท่ีถึงอายุให้ผลผลิตได้ในช่วงเดือนท่ีรายงานข้อมูล รวมท้ังเน้ือท่ีทีเ่คยให้ผลผลิตมาแล้ว แต่ในเดือนที่
รายงานข้อมูลไม่ให้ผลผลิต 

9) ช่องที่ 9 เน้ือที่ให้ผลผลิต ในช่องโค่นทิ้ง (หน่วยวัด : ไร)่ ให้กรอกจํานวนเน้ือท่ีที่
ถึงอายุให้ผลผลิตได้ แต่โค่นหรือตัดท้ิง เพื่อทําการเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน ในเดือนที่รายงานข้อมูล 

10) ช่องที่ 10 เน้ือท่ีให้ผลผลิต ในช่องเสียหายอย่างส้ินเชิง  (หน่วยวัด: ไร)่ ให้กรอก
จํานวนเน้ือที่ไม้ผลไม้ยืนต้น สมุนไพรและเครื่องเทศท่ีถึงอายุให้ผลผลิตได้ แต่ประสบความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติอย่างรุนแรง ได้แก่ นํ้าท่วม ฝนแล้ง และอื่นๆ ในช่วงเดือนท่ีรายงานข้อมูล 

11) ช่องที่ 11 เน้ือท่ีให้ผลผลิต ในช่องรวมเน้ือท่ีให้ผลผลิตแล้ว (หน่วยวัด: ไร)่        
ให้กรอกจํานวนรวมเน้ือที่ท่ีถึงอายุให้ผลผลิตได้ โดยคํานวณจาก รวมเนื้อที่ให้ผลผลิต (ช่องที1่1) = เน้ือที่ (ช่อง
ที่ 8 – ช่องท่ี 9 – ช่องท่ี 10) 
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12) ช่องที่ 12 เน้ือที่เก็บเกี่ยวผลผลิต (หน่วยวัด : ไร)่ ให้กรอกจํานวนเน้ือท่ี               
ทีเ่ก็บเก่ียวผลผลิตได้จริง ในช่วงเดือนท่ีรายงานข้อมูล 

13) ช่องที่ 13 ผลผลิตรวมที่เก็บเกี่ยวได้ ในส่วนปริมาณผลผลิต ให้กรอกจํานวน
ผลผลิตทั้งหมดของชนิดพืช/พันธ์ุ ท่ีเก็บเกี่ยวได้ในเดือนที่รายงานข้อมูล สําหรับหน่วย ให้กรอกหน่วยนับ
ผลผลิตเป็น กิโลกรัม (รายละเอียดตามบทท่ี 5) 

14) ช่องที่ 14 ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉล่ีย ให้กรอกราคาต่อหน่วยผลผลิต โดย
เฉล่ียที่ได้จากการสอบถาม ซึ่งเป็นราคา ณ ท่ีบ้าน สวน แยกตามชนิดพืช/พันธ์ุ ในเดือนท่ีรายงานข้อมูล 
 

แบบรายงานข้อมูลภาวะการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น สมุนไพรและเคร่ืองเทศ (รต.02) 
ประเภทรายพืช 
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รหัสพ้ืนที ่
รหัสพื้นท่ี / เขตการปกครองในระบบการจัดเก็บข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตําบล จะใช้รหัสอ้างอิง

ตามกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
กรณีท่ีมีการแบ่งส่วนการปกครองใหม่ เช่น  ตําบล / กิ่งอําเภอ / อําเภอ  ในระหว่างปีเพาะปลูก  

ให้ดําเนินการ ดังน้ี 
1. การรายงานข้อมูล ยังคงให้รายงานข้อมูลที่อยู่ในตําบล / ก่ิงอําเภอ / อําเภอ เดิมจนหมด 

ปีเพาะปลูกน้ัน และให้รายงานข้อมูลของตําบล / กิ่งอําเภอ / อําเภอ ที่ต้ังขึ้นใหม่ในปีเพาะปลูกใหม่ 
2. การเพิ่มเติมรหัส ตําบล / ก่ิงอําเภอ / อําเภอ ให้สํานักงานเกษตรจังหวัดเป็นผู้รวบรวมรายช่ือ 

ตําบล / กิ่งอําเภอ / อําเภอ ที่เกิดใหม่ในจังหวัดแจ้งมายังศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อดําเนินการกําหนดรหัสพื้นท่ีต่อไป 
 

แผนการดําเนินงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ/กิจกรรม ระยะเวลา 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของสํานักงานเกษตรอําเภอ
ประจําตําบล 
จัดเก็บข้อมูลการผลิตพืชในตําบลทีร่ับผิดชอบ 
ของเดือนท่ีผ่านมา 

ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระดับอําเภอ  
บันทึกข้อมูลลงในระบบ 

ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ สํานักงานเกษตรจังหวัด 
ตรวจสอบ ความครบถ้วน ความถูกต้องข้อมูลของอําเภอ 

ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

ศูนย์สารสนเทศ, สํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และ
สํานักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขต 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป 
  

ศูนย์สารสนเทศ  
- นําเสนอผู้บริหารและเผยแพร่ข้อมูล 
- ส่งข้อมูลใหสํ้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรและเผยแพร่ข้อมูล
ในระบบ www.agriinfo.doae.go.th 

 
ภายในวันท่ี 25 ของเดือนเป็นต้นไป 

ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน 
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บทท่ี 4 
ชนิดพืช/พันธุ์ท่ีจัดเก็บ 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร มีข้อมูลชนิดพืช/พันธ์ุจากการสํารวจข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตําบล ซึ่ง

สามารถประมวลผลจากกรอบบัญชีรายช่ือพืชท่ีจังหวัด/อําเภอร่วมกันพิจารณาจัดเก็บและเลือกเพื่อรายงาน
เป็นประจําทุกเดือน ประกอบด้วย พืชบังคับและพืชทางเลือกแยกตามกลุ่มพืช ดังน้ี  

 
ชนิดพืช พันธุ์พืช 

กลุ่มพืช 
พืชบังคับ 

พืช
ทางเลือก* 

รวม พืชบังคับ 
พืช

ทางเลือก* 
รวม 

1.ข้าว 4 0 4 156 0 156 

2.พืชไร ่ 31 12 43 14 0 14 

3.พืชผัก 93 0 93 2 0 2 

4.ไม้ผล 36 34 70 95 18 113 

5.ไม้ยืนต้น 12 20 32 17 11 28 

6.ไม้ดอก 13 28 41 8 3 11 

7.ไม้ประดับ 24 31 55 8 2 10 

8.สมุนไพรและเครื่องเทศ(อายุส้ัน) 20 17 37 0 0 0 

9.สมุนไพรและเครือ่งเทศ(อายุยาว) 13 6 19 0 0 0 

รวม 246 148 394 300 34 334 

หมายเหตุ พืชทางเลือก* การเพิ่มลดจํานวนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละพื้นท่ีในแต่ละปี 
 
ข้อควรระวัง  การจัดเก็บข้อมูลผลผลิตของพืชแต่ละชนิดต้องคํานึงถึงหลักเกณฑ์ หน่วยผลผลิต ท่ีจัดเก็บ
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ข้อมูลท่ีจัดเก็บเม่ือนํามาบันทึกเข้าระบบ ถ้าหน่วยของผลผลิตที่จัดเก็บและรายงาน
เข้าสู่ระบบไม่ตรงกับที่กรมกําหนด หรือผิดพลาดจากข้อเท็จจริง จะทําให้ข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถนําไปใช้
ประมวลผลข้อมูลของทุกระดับได้ ดังน้ัน ถ้าพื้นที่ใดมีการขายผลผลิตซ่ึงหน่วยผลผลิตแตกต่างจากกรมกําหนด 
จึงจําเป็นต้องแปลงหน่วยผลผลิตให้ตรงตามที่กรมกําหนด โดยศึกษารายละเอียดของอัตราแปลงหน่วยผลผลิต
ในภาคผนวก ค. ตัวอย่างเช่น มะพร้าว บางพื้นที่ขายผลผลิตเป็น ใบหรือผล ให้แปลงค่าเป็น กิโลกรัม              
โดยมะพร้าวอ่อน (เอาเปลือกออก) 1 ผล เท่ากับ 0.5 กิโลกรัม และมะพร้าวแก ่(ทั้งผลรวมเปลือก) 1 ผล 
เท่ากับ 1.25 กิโลกรัม  เป็นต้น ทั้งน้ีการรายงานราคาที่เกษตรกรขายได้จะต้องสอดคล้องกับหน่วยผลผลิตด้วย  



1. กลุม่ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศทีม่อีายุส้ัน 
1.1 กลุ่มข้าว 

ชนิดพชื พันธุ์พืช หลักเกณฑ์ทั่วไป หมายเหตุ 
1.ข้าวเจ้า ก. พันธุ์ท่ีได้รับการรับรองจากทางราชการ  
 1.ก.วก.1 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
 2.ก.วก.2 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  3.กข 1 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  4.กข 3 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  5.กข 5 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  6.กข 7 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  7.กข 9 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  8.กข 11 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  9.กข 13 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  10.กข 17 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  11.กข 19 ข้าวนาป ี พืชบงัคับ 
  12.กข 21 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  13.กข 23 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  14.กข 25 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  15.กข 27 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  16.กข 29(ชัยนาท 80) ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  17.กข 31(ปทุมธานี 80) ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  18.กข 33(หอมอุบล 80) ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  19.กข 35(รังสิต 80) ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  20.กข 37 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  21.กข 39 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  22.กข 41 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  23.กข 43 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  24.กู้เมืองหลวง ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  25.เก้ารวง 88 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  26.แก่นจันทร์ ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  27.ขาวกอเดียว 35 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 

  28.หอมคลองหลวง 1 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  29.หอมพิษณุโลก 1 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  30.หอมสุพรรณบุรี ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  31.ขาวตาแห้ง 17 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  32.ขาวปากหม้อ 148 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  33.หลวงสันป่าตอง ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  34.เข็มทองพัทลุง ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  35.เจ็กเชย 1 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  36.เจ้าขาวเชียงใหม ่ ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  37.เจ้าลีซอสันป่าตอง ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  38.เจ้าเหลือง 11 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  39.เจ้าฮ่อ ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
 40.เฉี้ยงพัทลุง ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
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ชนิดพืช พันธุ์พืช หลักเกณฑ์ทั่วไป หมายเหตุ 
1.ข้าวเจ้า (ต่อ) 41.ชัยนาท 1 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  42.ชัยนาท 2 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  43.ชุมแพ 60 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  44.ดอกพะยอม ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  45.ตะเภาแก้ว 161 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  46.นางพญา 132 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  47.นางมล ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  48.นางมล เอส-4 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  49.นํ้ารู ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  50.นํ้าสะกุย 19 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  51.บางแตน ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  52.ปทุมธานี 1 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  53.ปทุมธานี 60 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  54.ปราจีนบุร ี1 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  55.ปราจีนบุร ี2 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  56.ป่ินแก้ว 56 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  57.เผือกน้ํา 43 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  58.พลายงามปราจีนบุรี ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  59.พวงไร่ 2 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  60.พัทลุง ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  61.พัทลุง 60 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  62.พิษณุโลก 2 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  63.พิษณุโลก 3 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  64.พิษณุโลก 60-1 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  65.พิษณุโลก 60-2 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  66.พิษณุโลก 80 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  67.ลูกแดงปัตตาน ี ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  68.เล็บนกปัตตาน ี ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  69.เล็บมือนาง 111 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  70.สังข์หยดพัทลุง ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  71.สุพรรณบุรี 1 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  72.สุพรรณบุรี 2 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  73.สุพรรณบุรี 3 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  74.สุพรรณบุรี 60 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  75.สุพรรณบุรี 90 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  76.สุรินทร์ 1 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  77.หันตรา 60 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  78.เหลืองประทิว 123 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  79.เหลอืงใหญ่ 148 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  80.เหลืองอ่อน ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  81.อยุธยา 1 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
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ชนิดพืช พันธุ์พืช หลักเกณฑ์ทั่วไป หมายเหตุ 
1.ข้าวเจ้า (ต่อ) ข. ข้าวพ้ืนเมืองไวต่อช่วงแสง และข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเกิน 100 วัน  
  1.ขาวกอเดียว ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  2.ข้าวเจ้าแดง ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  3.ข้าวญ่ีปุ่น ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  4.ข้าวแดง ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  5.ข้าวน้ําย้อย ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  6.ข้าวหลวง ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  7.ข้าวเหลือง ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  8.เจ๊กเชย ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  9.ซีบูกันตัง ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  10.ซีอีโอ ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  11.ซุปเปอร์ไรซ์ ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  12.ดอกข่า ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  13.ดัก 2 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  14.ดี 4 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  15.เบอร์ 17 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 

  16.แม่แป๊ด ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  17.ยายอ ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  18.สังข์หยด ข้าวนาป ี พืชบังคับ 

  19.สุพรรณ 35 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบงัคับ 
  20.สุพรรณบุรี 4 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  21.หอมกระดังงา ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 

  22.หอมกุหลาบแดง ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  23.หอมชลสิทธ์ิ ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  24.หอมไชยา ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  25.หอมนิล ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  26.หอมมะลิแดง ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  27.หอมอุบล ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  28.อยุธยา ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  29.อ่อนขาว ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  30.อ่อนสุราษฎร์ ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  31.อ่อนเหลือง ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  32.อาบรังส ี ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  33.โอซี ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  34.โอซี 6 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  35.ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสงอื่น ๆ ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  36.ข้าวเจ้าไมไ่วต่อช่วงแสงพันธ์ุอื่นๆ  

ที่อายุ > 100 วัน 
ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 

  37.ดากว่าโพ ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  38.ดาหะแล๊ะ ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
   39.บือแขะ ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  40.บือวา ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
 41.บือน่อโพ ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
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ชนิดพืช พันธุ์พืช หลักเกณฑ์ทั่วไป หมายเหตุ 
1.ข้าวเจ้า (ต่อ) 42.บือจ่อควา ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  43.มูเซอ ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  44.บือบอ ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  45.บัวมะ ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  46.พ้ืนเมือง ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  47.บ่ัวมั๊ง ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  48.หอมสุรินทร์ ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  49.ขาวกระป๋อง ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  50.ขาวอากาศ ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  51.ขาวเกษตร ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  52.ขาวลอย ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  53.ขาวญวน ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  54.ขาวชะลอ ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  55.แสงหมึก ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  56.หลวงประทาน ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  57.พรสวรรค์ ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  58.ทองมาแซง ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  59.เหลืองเกษตร ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  60.แปดห้า ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  61.กอเตี้ย ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  62.ปลดหนี้ ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  63.เล็บมือนาง ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  64.กข 47 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 

2.ข้าวเหนียว ก. พันธุ์ท่ีได้รับการรับรองจากทางราชการ           

  1.กข 2 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  2.กข 4 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  3.กข 6 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  4.กข 8 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  5.กข 10 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  6.กข 12 (หนองคาย 80) ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  7.กข 14 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  8.กําผาย 15 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  9.ขาวโป่งไคร้ ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  10.ซิวแม่จนั ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  11.นางฉลอง ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  12.แพร่ 1 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  13.สกลนคร (หอมสกล และหอมภูพาน) ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  14.สันป่าตอง 1 ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  15.หางยี 71 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
 16.เหนียวสันป่าตอง ข้าวนาป ี พืชบังคับ 

 17.เหนียวอุบล 1 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  18.เหนียวอุบล 2 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  19.เหมยนอง 62 เอ็ม ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
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ชนิดพืช พันธุ์พืช หลักเกณฑ์ทั่วไป หมายเหตุ 
2.ข้าวเหนียว(ต่อ) 20.อาร์258 (ดอสามเดือน) ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  ข. ข้าวพ้ืนเมืองไวต่อช่วงแสงและข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเกิน 100 วัน       
  1.กํ่าดอยสะเก็ด ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  2.ข้าวกํ่า ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  3.เขี้ยวง ู ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  4.ซิวเกลี้ยง ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  5.ดอกประดู ่ ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  6.ท่าดอกคํา ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  7.นางฉลอง ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  8.นางนวล ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
  9.เล้าแตก ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  10.อีแดงเล้าแตก ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  11.อีเตี้ย ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  12.อีลาว ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 

  13.ขา้วเขียว ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
  14.ข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสงอื่น ๆ ข้าวนาป ี พืชบังคับ 

3.ข้าวปทุมธาน1ี       
  1.ข้าวปทุมธาน1ี (ข้าวหอมปทุม) ข้าวนาป/ีข้าวนาปรัง พืชบังคับ 
4.ข้าวหอมมะล ิ       
  1.กข 15 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 

  2.ขาวดอกมะลิ 105 ข้าวนาป ี พืชบังคับ 
 
หมายเหตุ : ข้าวหอมมะลิ พันธุ์ กข15 และ ขาวดอกมะลิ 105 ปลูกได้เฉพาะนาปีเท่าน้ัน 

 
1.2 กลุ่มพืชไร่ 
ชนิดพืช พันธุ์พืช หลักเกณฑ์ทั่วไป หมายเหตุ 

1.กก     พืชบังคับ 
2.ข้าวบาร์เลย์     พืชทางเลือก 

  - รุ่น 1 ปลกูในช่วง เดือน 
ม.ีค. ถึง ต.ค.ของป ี

พืชบังคับ 3.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

  - รุ่น 2 ปลูกในช่วง เดือน 
พ.ย. ถึง ก.พ. ของปีถัดไป 

  

4.ข้าวฟ่างไม้กวาด     พืชบังคับ 
  - รุ่น 1 ปลูกในช่วง เดือน 

พ.ค. ถึง ต.ค.ของป ี
พืชบังคับ 5.ข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์ 

  - รุ่น 2 ปลูกในช่วง เดือน 
พ.ย. ถึง เม.ย.ของปีถัดไป 

  

6.ข้าวไรย์     พืชทางเลือก 
7.ข้าวสาล ี     พืชทางเลือก 
8.ข้าวโอ๊ต     พืชทางเลือก 
9.งาขาว     พืชบังคับ 
10.งาแดง     พืชบังคับ 
11.งาดาํ     พืชบังคับ 
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ชนิดพืช พันธุ์พืช หลักเกณฑ์ทั่วไป หมายเหตุ 
  - รุ่น 1 ปลูกในช่วง เดือน 

พ.ค. ถึง ต.ค.ของป ี
พืชบังคับ 12.ถั่วเขียวผิวดํา 

 - รุ่น 2 ปลูกในช่วง เดือน 
พ.ย. ถึง เม.ย.ของปีถัดไป 

 

  - รุ่น 1 ปลูกในช่วง เดือน 
พ.ค. ถึง ต.ค.ของป ี

พืชบังคับ 13.ถั่วเขียวผิวมัน 

 - รุ่น 2 ปลูกในช่วง เดือน 
พ.ย. ถึง เม.ย.ของปีถัดไป 

 

14.ถั่วดํา     พืชทางเลือก 
15.ถั่วนิ้วนางแดง     พืชบังคับ 
16.ถั่วปันหยี (ถั่วหร่ัง)     พืชบังคับ 
17.ถั่วพุ่ม     พืชบังคับ 

  - รุ่น 1 ปลูกในช่วง เดือน 
พ.ค. ถึง ต.ค.ของป ี

พืชบังคับ 18.ถั่วลิสง 

 - รุ่น 2 ปลูกในช่วง เดือน 
พ.ย. ถึง เม.ย.ของปีถัดไป 

 

  - รุ่น 1 ปลูกในช่วง เดือน 
พ.ค. ถึง ต.ค.ของป ี

พืชบังคับ 19.ถั่วเหลือง 

 - รุ่น 2 ปลูกในช่วง เดือน 
พ.ย. ถึง เม.ย.ของปีถัดไป 

 

  - รุ่น 1 ปลูกในช่วง เดือน 
พ.ค. ถึง ต.ค.ของป ี

พืชบังคับ 20.ถั่วเหลืองฝักสด 

 - รุ่น 2 ปลูกในช่วง เดือน 
พ.ย. ถึง เม.ย.ของปีถัดไป 

 

21.ถั่วอื่นๆ     พืชทางเลือก 
22.ทานตะวัน     พืชบังคับ 
23.ปอกระเจา     พืชบังคับ 
24.ปอแก้ว     พืชบังคับ 
25.ปอคิวบา     พืชทางเลือก 
26.ปอสา     พืชทางเลือก 
27.ป่านศรนารายณ์     พืชทางเลือก 
28.เผือก     พืชบังคับ 
29.ฝ้าย     พืชบังคับ 
30.มันแกว     พืชบังคับ 
31.มันเทศ     พืชบังคับ 
32.มันฝร่ัง     พืชบังคับ 
33.มันสําปะหลัง       
 1.ระยอง 1   พืชบังคับ 
 2.ระยอง 3   พืชบังคับ 
 3.ระยอง 5   พืชบังคับ 
 4.ระยอง 60   พืชบังคับ 
 5.ระยอง 90   พืชบังคับ 
 6.KU50   พืชบังคับ 
 7.ห้วยบง   พืชบังคับ 
 8.ระยอง 7   พืชบังคับ 
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ชนิดพืช พันธุ์พืช หลักเกณฑท์ั่วไป หมายเหตุ 
 9.ระยอง 9   พืชบังคับ 
 10. ห้วยบง 60  พืชบังคับ 

 11. ห้วยบง 80  พืชบังคับ 

 12.มันสําปะหลังพันธ์ุอื่นๆ  พืชบังคับ 

34.ยาสูบ       
 1.ยาสูบ   พืชบังคับ 
 2.ยาสูบพันธ์ุพ้ืนเมือง   พืชบังคับ 
 3.ยาสูบเตอร์กิส   พืชบังคับ 
 4.ยาสูบเบอร์เลย์   พืชบังคับ 
 5.ยาสูบเวอร์จิเนียร ์   พืชบังคับ 
35.ละหุ่ง     พืชบังคับ 
36.ลูกเดือย     พืชบังคับ 
37.สับปะรดบริโภคสด     พืชบังคับ 
38.สับปะรดโรงงาน     พืชบังคับ 
39.แห้ว     พืชทางเลือก 
40.อ้อยเค้ียว   พืชบังคับ 
41.อ้อยโรงงาน  

รายงานพ้ืนที่ปลูกเมื่อมี
การฝังท่อนพันธ์ุลงดินแล้ว พืชบังคับ 

42.ถั่วแดงหลวง     พืชทางเลือก 
43.หญ้าเลี้ยงสัตว์     พืชทางเลือก 

 

1.3 กลุ่มพืชผัก 
ชนิดพืช พันธุ์พืช หลักเกณฑ์ทั่วไป หมายเหตุ 

1.กระเจี๊ยบเขียว     พืชบังคับ 
2.กระเฉด     พืชบังคับ 
3.กระชาย     พืชบังคับ 
4.กระเทียมใบ     พืชบังคับ 
5.กระเทียมหัว     พืชบังคับ 
6.กระเพรา     พืชบังคับ 
7.กะหล่ําดอก     พืชบังคับ 
8.กะหล่ําปม     พืชบังคับ 
9.กะหล่ําปล ี     พืชบังคับ 
10.กุยช่าย     พืชบังคับ 
11.ขม้ิน     พืชบังคับ 
12.ข่า     พืชบังคับ 
13.ขิง     พืชบังคับ 
14.ข้าวโพดฝักอ่อน     พืชบังคับ 

  - รุ่น 1 ปลูกในช่วง เดือน 
พ.ค. ถึง ต.ค.ของป ี

พืชบังคับ 15.ข้าวโพดรับประทานฝักสด 

 - รุ่น 2 ปลูกในช่วง เดือน 
พ.ย. ถึง เม.ย.ของปีถัดไป 

 

  - รุ่น 1 ปลูกในช่วง เดือน 
พ.ค. ถึง ต.ค.ของป ี

พืชบังคับ 16.ข้าวโพดหวาน 

 - รุ่น 2 ปลูกในช่วง เดือน 
พ.ย. ถึง เม.ย.ของปีถัดไป 
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ชนิดพืช พันธุ์พืช หลักเกณฑ์ทั่วไป หมายเหตุ 
17.คะน้า     พืชบังคับ 
18.แคนตาลูป     พืชบังคับ 
19.แครอท     พืชบังคับ 
20.ชะอม     พืชบังคับ 
21.ตะไคร้     พืชบังคับ 
22.ต้ังโอ ๋     พืชบังคับ 
23.ตําลึง     พืชบังคับ 
24.แตงกวา     พืชบังคับ 
25.แตงกวาญ่ีปุ่น     พืชบังคับ 
26.แตงร้าน     พืชบังคับ 
27.แตงไทย     พืชบังคับ 
28.แตงโมเนื้อ     พืชบังคับ 
29.แตงโมเมล็ด   แตงโมท่ีปลูกเพ่ือเก็บ

ผลผลิตเป็นเมล็ดแตง
เท่าน้ัน 

พืชบังคับ 

30.แตงโมอ่อน     พืชบังคับ 
31.ถั่วแขก     พืชบังคับ 
32.ถั่วฝักยาว     พืชบังคับ 
33.ถั่วพู     พืชบังคับ 
34.ถั่วลันเตา     พืชบังคับ 
35.นํ้าเตา้     พืชบังคับ 
36.บล็อคโคลี ่     พืชบังคับ 
37.บวบ     พืชบังคับ 
38.บัวสาย     พืชบังคับ 
39.ปวยเหลง     พืชบังคับ 
40.ผักกวางตุ้ง     พืชบังคับ 
41.ผักกาดขาวปล ี     พืชบังคับ 
42.ผักกาดเขียวปลี     พืชบังคับ 
43.ผักกาดหอม     พืชบังคับ 
44.ผักกาดหัว     พืชบังคับ 
45.ผักกาดอื่นๆ     พืชบังคับ 
46.ผักขมจีน     พืชบังคับ 
47.ผักค่ึนฉ่าย     พืชบังคับ 
48.ผักโขม     พืชบังคับ 
49.ผักชี     พืชบังคับ 
50.ผักชีฝร่ัง     พืชบังคับ 
51.ผักบุ้งจีน     พืชบังคับ 
52.ผักบุ้งเมล็ด   หมายถึง ผักบุ้งจีนท่ีปลูก

ไว้เพ่ือการผลิตเมล็ด 
พืชบังคับ 

53.ผักบุ้งนํ้า   หมายถึง ผักบุ้งที่ปลูก
ทอดยอดสีเขียวนวลในนํ้า 

พืชบังคับ 

54.ผักหวาน     พืชบังคับ 
55.พริกขี้หนูเม็ดเล็ก(ขี้หนูสวน)     พืชบังคับ 
56.พริกขี้หนูเม็ดใหญ่     พืชบังคับ 
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ชนิดพืช พันธุ์พืช หลักเกณฑ์ทั่วไป หมายเหตุ 
57.พริกใหญ่     พืชบังคับ 
58.พริกหยวก     พืชบังคับ 
59.พริกยักษ์     พืชบังคับ 
60.ฟัก / แฟง     พืชบังคับ 
61.ฟักทอง     พืชบังคับ 
62.มะเขือเทศบริโภคสด     พืชบังคับ 
63.มะเขือเทศโรงงาน     พืชบังคับ 
64.มะเขือเปราะ     พืชบังคับ 
65.มะเขือพวง     พืชบังคับ 
66.มะเขือม่วง     พืชบังคับ 
67.มะเขือยาว     พืชบังคับ 
68.มะเขืออื่นๆ     พืชบังคับ 
69.มะระจีน     พืชบังคับ 
70.มะอึก     พืชบังคับ 
71.แมงลัก     พืชบังคับ 
72.สะระแหน่     พืชบังคับ 
73.หน่อไม้นํ้า     พืชบังคับ 
74.หน่อไม้ฝร่ัง     พืชบังคับ 
75.หอมแดง     พืชบังคับ 
76.หอมแบ่ง(ต้นหอม)     พืชบังคับ 
77.หอมหัวใหญ่     พืชบังคับ 
78.โหระพา     พืชบังคับ 
79.เห็ดฟาง     พืชบังคับ 
80.เห็ดนางฟ้า       
  1.เห็ดนางฟ้าภูฎาน   พืชบังคับ 
  2.เห็ดนางฟ้า   พืชบังคับ 
81.เห็ดเปา๋ฮ้ือ     พืชบังคับ 
82.เห็ดแชมปิยอง     พืชบังคับ 
83.เห็ดหูหนู     พืชบังคับ 
84.เห็ดโคนญ่ีปุ่น     พืชบังคับ 
85.เห็ดหอม     พืชบังคับ 
86.เห็ดขอนขาว     พืชบังคับ 
87.เห็ดหลินจือ     พืชบังคับ 
88.เห็ดอื่นๆ     พืชบังคับ 
89.ซาโยเต ้(ฟักแม้ว)     พืชบังคับ 
90.ผักเสี้ยน     พืชบังคับ 
91.ดอกขจร     พืชบังคับ 
92.เมล่อนญ่ีปุ่น     พืชบังคับ 
93.แค     พืชบังคับ 
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1.4 กลุ่มไม้ดอก 
ชนิดพืช พันธุ์พืช หลักเกณฑ์ทั่วไป หมายเหตุ 

ไม้ตัดดอกเมืองร้อน    
1.กล้วยไม้        
  1.กล้วยไม้พันธุ์พ้ืนเมือง   พืชบังคับ 
  2.ฟาแลนอปซิส   พืชบังคับ 
  3.แวนดา / แอสโคเซนดา   พืชบังคับ 
  4.หวาย   พืชบังคับ 
  5.มอคคารา / อแรนดา   พืชบังคับ 
  6.เรแนนเธอรา/อแรคนิส   พืชบังคับ 
  7.ออนซิเดียม   พืชบังคับ 
  8.กล้วยไม้ตัดดอกอื่นๆ   พืชบังคับ 
2.ขิงแดง     พืชทางเลือก 
3.ซ่อนกลิ่น     พืชทางเลือก 
4.ดาหลา     พืชทางเลือก 
5.ธรรมรักษา     พืชทางเลือก 
6.บัวหลวง     พืชบังคับ 
7.บานชื่น (ไม้ตัดดอกเมืองร้อน)     พืชทางเลือก 
8.ปทุมมา     พืชบังคับ 
9.หน้าวัว (ไม้ตัดดอกเมืองร้อน)     พืชบังคับ 
ไม้ตัดดอกเมืองหนาว       
10.กุหลาบตัดดอก     พืชบังคับ 
11.แกลดิโอลัส     พืชทางเลือก 
12.คาร์เนชั่น     พืชทางเลือก 
13.จิบโซฟิลา     พืชทางเลือก 
14.ไชนิสฟอร์เกตมีนอท     พืชทางเลือก 
15.ดอกกระดาษ     พืชทางเลือก 
16.เบญจมาศ     พืชบังคับ 
17.พีค็อก     พืชทางเลือก 
18.เยอบีร่า     พืชทางเลือก 
19.ลิลล่ี     พืชทางเลือก 
20.สแตติส     พืชทางเลือก 
21.สร้อยทอง     พืชทางเลือก 
22.อัลสโตรมีเรีย     พืชทางเลือก 
23.แอสเตอร์     พืชทางเลือก 
ไม้เด็ดดอก       
24.กุหลาบรอ้ยมาลัย     พืชบังคับ 
25.จําป-ีจําปา     พืชบังคับ 
26.ดาวเรือง     พืชบังคับ 
27.ดอกพุด     พืชทางเลือก 
28.บานไม่รู้โรย     พืชทางเลือก 
29.มะลิ (ไม้เด็ดดอก)     พืชบังคับ 
30.ดอกรัก     พืชทางเลือก 
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ชนิดพืช พันธุ์พืช หลักเกณฑ์ทั่วไป หมายเหตุ 
ไม้ดอกกระถาง       
31.กล้วยไม้ (ไม้ดอกกระถาง)       
  1.แวนดา / แอสโคเซนดา   พืชบังคับ 
  2.หวาย   พืชบังคับ 
  3.กล้วยไม้กระถางอื่นๆ   พืชบังคับ 
32.มะลิ (ไม้ดอกกระถาง)     พืชบังคับ 
33.รักเร่     พืชทางเลือก 
34.หน้าวัว (ไม้ดอกกระถาง)     พืชบังคับ 
35.กุหลาบกระถาง     พืชทางเลือก 
36.ดาวกระจาย     พืชทางเลือก 
37.บานช่ืน (ไม้ดอกกระถาง)     พืชทางเลือก 
38.หงอนไก่     พืชทางเลือก 
39.ฮอลลีฮอค     พืชทางเลือก 
40.เดหล ี     พืชทางเลือก 
41.ปักษาสวรรค์     พืชบังคับ 

 
1.5 กลุ่มไม้ประดับ 
ชนิดพืช พันธุ์พืช หลักเกณฑท์ั่วไป หมายเหตุ 

ไม้ประดับกระถาง       
1.กล้วยประดับ     พืชทางเลือก 
2.โกสน     พืชทางเลือก 
3.เข็ม      พืชทางเลือก 
4.คริสต์มาส     พืชบังคับ 
5.คล้า     พืชทางเลือก 
6.แคคตัส     พืชทางเลือก 
7.ชวนชม     พืชบังคับ 
8.ชาฮกเก้ียน     พืชบังคับ 
9.ซองออฟอินเดีย     พืชทางเลือก 
10.ดิฟเฟนบาเกีย     พืชทางเลือก 
11.เดป     พืชทางเลือก 
12.เตย     พืชทางเลือก 
13.ไทร     พืชบังคับ 
14.บอนสีกระถาง     พืชบังคับ 
15.บัวประดับ     พืชทางเลือก 
  1.บัวประดับ   พืชทางเลือก 
  2.บัววิกตอเรีย(บัวกระด้ง)   พืชทางเลอืก 
16.ปาล์มต่าง ๆ     พืชทางเลือก 
17.โป๊ยเซียน     พืชบังคับ 
18.ไผ่ประดับ     พืชบังคับ 
19.ไผ่กวนอิม     พืชทางเลือก 
20.ไผ่ฟิลิปินส ์     พืชทางเลือก 
21.ปริก     พืชทางเลือก 
22.พุด     พืชทางเลือก 
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ชนิดพืช พันธุ์พืช หลักเกณฑ์ทั่วไป หมายเหตุ 
23.ฟิโลเดนดรอน     พืชบังคับ 
24.เฟิร์น (ไม้ประดับกระถาง)       
  1.เฟิร์นข้าหลวง   พืชบังคับ 
  2.เฟิร์นใบมะขาม   พืชบังคับ 
  3.เฟิร์นนาคราช   พืชบังคับ 
  4.เฟิร์นใบหนัง   พืชบังคับ 
  5.เฟิร์นอื่น ๆ   พืชบังคับ 
25.เฟ่ืองฟ้า     พืชทางเลือก 
26.ลีลาวด ี
(ไมป้ระดับกระถาง) 

    พืชบังคับ 

27.ลิ้นมังกร     พืชบังคับ 
28.ว่านสี่ทิศ     พืชทางเลือก 
29.ว่านต่าง ๆ  
(ยกเว้นหางจระเข)้ 

    พืชทางเลือก 

30.วาสนา     พืชทางเลือก 
31.สับปะรดประดับ     พืชทางเลือก 
32.หยก     พืชทางเลือก 
33.หน้าวัวกระถาง     พืชทางเลือก 
34.หมากต่าง ๆ     พืชทางเลือก 
35.หมากผู้หมากเมีย  
(ไม้ประดับกระถาง) 

    พืชทางเลือก 

36.อโกลนีมา / แก้วกาญจนา     พืชบังคับ 
37.ฮอลลีฮอค     พืชทางเลือก 
38.โฮย่า     พืชทางเลือก 
39.ไม้ชําถุงอื่น ๆ     พืชบังคับ 
ไม้ขุดล้อม       
40.ลีลาวดี (ไม้ขุดล้อม)     พืชทางเลือก 
41.หมาก/ปาล์ม     พืชทางเลือก 
42.ปรง     พืชทางเลือก 
43.สน     พืชทางเลือก 
ไม้หัว       
44.บอนส ี     พืชบังคับ 
45.ปทุมมา     พืชบังคับ 
ไม้ตัดใบ       
46.โปร่งฟ้า     พืชทางเลือก 
47.หมากผู้หมากเมีย      พืชทางเลือก 
48.หมากเหลือง     พืชทางเลือก 
49.ฟิโลเดนดรอน  
(พลูจีบ หูช้างซานนาดู ฯลฯ) 

    พืชบังคับ 

50.มอนสเตอร่า     พืชทางเลือก 
51.เฟิร์น (ไม้ตัดใบ)     พืชบังคับ 
  1.เฟิร์นใบมะขาม   พืชบังคับ 
  2.เฟิร์นนาคราช   พืชบังคับ 
  3.เฟิร์นใบมะขาม   พืชบังคับ 
52.หญ้าปูสนาม     พืชบังคับ 
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ชนิดพืช พันธุ์พืช หลักเกณฑ์ทั่วไป หมายเหตุ 
53.หมากแดง     พืชทางเลือก 
54.กุหลาบหิน     พืชทางเลือก 
55.กวักมรกต     พืชทางเลือก 
 

1.6 กลุ่มสมุนไพรและเคร่ืองเทศที่มีอายุส้ัน 
ชนิดพืช พันธุ์พืช หลักเกณฑ์ทั่วไป หมายเหตุ 

1.กระเจี๊ยบแดง     พืชบังคับ 
2.กระชายดํา     พืชบังคับ 
3.กระวาน     พืชบังคับ 
4.กวาวเครือขาว     พืชบังคับ 
5.ขม้ินชัน     พืชบังคับ 
6.ขม้ินอ้อย     พืชบังคับ 
7.คําฝอย     พืชทางเลือก 
8.เจตมูลเพลิงขาว     พืชทางเลือก 
9.เจตมูลเพลิงแดง     พืชทางเลือก 
10.เจียวกู่หลาน(ปัญจขันธ์)     พืชทางเลือก 
11.ชะเอมเทศ     พืชทางเลือก 
12.ชุมเห็ดเทศ     พืชทางเลือก 
13.ตะไคร้หอม     พืชบังคับ 
14.เถาเอ็นอ่อน     พืชทางเลือก 
15.เทียนก่ิง     พืชทางเลือก 
16.บัวบก     พืชบังคับ 
17.บุก     พืชบังคับ 
18.เปราะหอม     พืชทางเลือก 
19.พญายอ     พืชบงัคับ 
20.พลูคาว     พืชบังคับ 
21.เพชรสังฆาต     พืชบังคับ 
22.ไพล     พืชบังคับ 
23.ฟ้าทะลายโจร     พืชบังคับ 
24.มะขามแขก     พืชบังคับ 
25.มะระขี้นก     พืชทางเลือก 
26.เร่ว     พืชบังคับ 
27.ว่านชักมดลูก     พืชบังคับ 
28.ว่านน้ํา     พืชทางเลือก 
29.ว่านหางจระเข ้     พืชบังคับ 
30.สบู่เลือด     พืชทางเลือก 
31.หญ้าหวาน     พืชทางเลือก 
32.หนอนตายหยาก     พืชบังคับ 
33.หางไหล     พืชบังคับ 
34.ออริกาโน     พืชทางเลือก 
35.อัญชัน     พืชทางเลือก 
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2. กลุม่ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพรและเครือ่งเทศที่มอีายยุาว 
2.1 กลุ่มไม้ผล 
ชนิดพืช พันธุ์พืช หลักเกณฑ์ทั่วไป หมายเหตุ 

1.กระท้อน    
  1.กระท้อนห่อ   พืชบังคับ 
  2.กระท้อนเปร้ียว   พืชบังคับ 
  3.กระท้อนพันธ์ุอื่นๆ   พืชบังคับ 
2.กล้วยไข ่     พืชบังคับ 
3.กล้วยตานี     พืชทางเลือก 
4.กล้วยนํ้าว้า     พืชบังคับ 
5.กล้วยหอม       
  1.กล้วยหอมทอง   พืชบังคับ 
  2.กล้วยหอมเขียว   พืชบังคับ 
  3.กล้วยหอมพันธ์ุอื่นๆ   พืชบังคับ 
6.กล้วยเล็บมือนาง     พืชทางเลือก 
7.กล้วยหิน     พืชทางเลือก 
8.แก้วมังกร     พืชทางเลือก 
9.ขนุนหนัง     พืชบังคับ 
10.เงาะ 1.เงาะโรงเรียน     
  2.เงาะสีชมพู   พืชบังคับ 
  3.เงาะพันธ์ุอื่นๆ   พืชบังคับ 
11.จําปาดะ     พืชบังคับ 
12.ชมพู่       
  1.ชมพู่เพชร   พืชบังคับ 
  2.ชมพู่แขกดํา   พืชบังคับ 
  3.ชมพู่ทูลเกล้า   พืชบังคับ 
  4.ชมพู่เพชรสุวรรณ   พืชบังคับ 
  5.ชมพู่ทับทิมจันทร์   พืชบังคับ 
  6.ชมพู่สาแหรก   พืชบังคับ 
  7.ชมพู่พันธ์ุอื่นๆ   พืชบังคับ 
13.ชํามะเลียง     พืชทางเลือก 
14.เชอร่ี     พืชทางเลือก 
15.ตะขบ     พืชทางเลือก 
16.ตะลิงปริง     พืชทางเลือก 
17.ท้อ     พืชบังคับ 
18.ทับทิม     พืชบังคับ 
19.ทุเรียน       
  1.ทุเรียนชะน ี   พืชบังคับ 
  2.ทุเรียนกระดุม   พืชบังคับ 
  3.ทุเรียนหมอนทอง   พืชบังคับ 
  4.ทุเรียนก้านยาว   พืชบังคับ 
  5.ทุเรียนพวงมณ ี   พืชบังคับ 
  6.ทุเรียนอื่นๆ   พืชบังคับ 
20.ทุเรียนแขก     พืชทางเลือก 
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ชนิดพืช พันธุ์พืช หลักเกณฑ์ทั่วไป หมายเหตุ 
21.น้อยหน่า       
  1.น้อยหน่าฝ้าย   พืชบังคับ 
  2.น้อยหน่าหนัง   พืชบังคับ 
  3.น้อยหน่าอื่นๆ   พืชบังคับ 
22.น้อยโหน่ง     พืชทางเลือก 
23.บลูเบอร่ี     พืชทางเลือก 
24.ฝร่ัง       

  1.ฝร่ังผลโต   พืชบังคับ 
  2.ฝร่ังค้ันน้ํา   พืชบังคับ 
  3.ฝร่ังกิมจ ู   พืชบังคับ 
  4.ฝร่ังอื่นๆ   พืชบังคับ 

25.พลับ     พืชทางเลือก 
26.พีช     พืชบังคับ 
27.พุทรา       

  1.พุทราเหรียญทอง   พืชบังคับ 
  2.พุทราบอมเบย์   พืชบังคับ 
  3.พุทราบอมแอปเปิ้ล   พืชบังคับ 
  4.พุทราเจดีย์   พืชบังคับ 
  5.พุทราพันธ์ุอื่นๆ   พืชบังคับ 

28.เพกา     พืชทางเลือก 
29.แพร์     พืชทางเลือก 
30.มะกรูด     พืชทางเลือก 
31.มะกอกน้ํา     พืชทางเลือก 
32.มะกอกฝรั่ง     พืชทางเลือก 
33.มะขาม       

  1.มะขามสีทอง   พืชบังคับ 
  2.มะขามศรีชมภู   พืชบังคับ 
  3.มะขามหมื่นจง   พืชบังคับ 

  4.มะขามขันต ี   พืชบังคับ 
  5.มะขามน้ําผึ้ง   พืชบังคับ 
  6.มะขามอินทผาลัม   พืชบังคับ 
  7.มะขามเปร้ียว   พืชบังคับ 
  8.มะขามพระโรจน ์   พืชบังคับ 
  9.มะขามประกายทอง   พืชบังคับ 
  10.มะขามอื่นๆ   พืชบังคับ 
34.มะขามเทศ       
  1.มะขามเทศพันธ์ุฝักโต   พืชบังคับ 
  2.มะขามเทศพันธ์ุอื่น   พืชบังคับ 
35.มะขวิด     พืชทางเลือก 
36.มะงั่ว     พืชทางเลือก 
37.มะดัน     พืชทางเลือก 
38.มะเดือ่     พืชทางเลือก 
39.มะตูม     พืชทางเลือก 
40.มะนาว     พืชบังคับ 
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ชนิดพืช พันธุ์พืช หลักเกณฑ์ทั่วไป หมายเหตุ 
41.มะปรางหวาน       
  1.มะปรางหวานพ้ืนเมือง   พืชบังคับ 
  2.มะปรางหวานไข่ไก่   พืชบังคับ 
42.มะเฟือง     พืชทางเลือก 
43.มะไฟ     พืชทางเลือก 
44.มะม่วง       
  1.มะม่วงแรด   พืชบังคับ 
  2.มะม่วงเขียวเสวย   พืชบังคับ 
  3.มะม่วงน้ําดอกไม ้   พืชบังคับ 
  4.มะม่วงหนังกลางวัน   พืชบังคับ 
  5.มะม่วงทองดํา   พืชบังคับ 
  6.มะม่วงอกร่อง   พืชบังคับ 
  7.มะม่วงพิมเสนเปร้ียว   พืชบังคับ 
  8.มะม่วงแก้ว   พืชบังคับ 
  9.มะม่วงโชคอนันต ์   พืชบังคับ 
  10.มะม่วงหนองแซง   พืชบังคับ 
  11.มะม่วงฟ้าลั่น   พืชบังคับ 
  12.มะม่วงงามเมอืงย่า   พืชบังคับ 
  13.มะม่วงเพชรบ้านลาด   พืชบังคับ 
  14.มะม่วงยายกล่ํา   พืชบังคับ 
  15.มะม่วงเขียวมรกต   พืชบังคับ 
  16.มะม่วงมหาชนก   พืชบังคับ 
  17.มะม่วงขาวนิยม   พืชบังคับ 
  18.มะม่วงนวลจันทร์   พืชบังคับ 
  19.มะม่วงพันธ์ุอื่นๆ   พืชบังคับ 
45.มะยงชิด     พืชบังคับ 
46.มะยม     พืชทางเลือก 
47.มะละกอ       
  1.มะละกอแขกดํา   พืชบังคับ 
  2.มะละกอแขกนวล   พืชบังคับ 

  3.มะละกอโกโก้   พืชบังคับ 
  4.มะละกอสายน้ําผึ้ง   พืชบังคับ 
  5.มะละกอพันธ์ุอื่นๆ   พืชบังคับ 
48.มังคุด     พืชบังคับ 
49.ระกํา     พืชบังคับ 
50.ลองกอง     พืชบังคับ 
51.ละมุด       
  1.ละมุดมะกอก   พืชบังคับ 
  2.ละมุดกระสวย   พืชบังคับ 
  3.ละมุดไข่ห่าน   พืชบังคับ 
  4.ละมุดพันธ์ุอื่นๆ   พืชบังคับ 
52.ละไม     พืชทางเลือก 
53.ลางสาด     พืชบังคับ 
54.โลควอท     พืชทางเลือก 
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ชนิดพืช พันธุ์พืช หลักเกณฑ์ทั่วไป หมายเหตุ 
55.ลําไย       
  1.ลําไยอีดอ   พืชบังคับ 
  2.ลําไยเบ้ียวเขียว   พืชบังคับ 
  3.ลําไยแห้ว   พืชบังคับ 
  4.ลําไยสีชมพู   พืชบังคับ 
  5.ลําไยกะโหลก   พืชบังคับ 
  6.ลําไยเพชรสาคร   พืชบังคับ 
  7.ลําไยพันธ์ุอื่นๆ   พืชบังคับ 
56.ลิ้นจี ่       
  1.ลิ้นจี่ฮงฮวย   พืชบังคับ 
  2.ลิ้นจี่โอเฮ้ียะ   พืชบังคับ 
  3.ลิ้นจี่กิมเจ็ง   พืชบังคับ 
  4.ลิ้นจี่จักรพรรดิ์   พืชบังคับ 
  5.ลิ้นจี่ค่อม   พืชบังคับ 
  6.ลิ้นจี่ไทย   พืชบังคับ 
  7.ลิ้นจี่จีน   พืชบังคับ 
  8.ลิ้นจี่สําเภาแก้ว   พืชบังคับ 
  9.ลิ้นจี่นพ.1   พืชบังคับ 
  10.ลิ้นจี่พันธ์ุอื่นๆ   พืชบังคับ 
57.สละ       
  1.สละเนินวง   พืชบังคับ 
  2.สละพันธุ์อ่ืนๆ   พืชบังคับ 
58.สตรอเบอร่ี     พืชทางเลือก 
59.ส้มเกลี้ยง     พืชบังคับ 
60.ส้มเขียวหวาน       
  1.ส้มเขียวหวานบางมด   พืชบังคับ 
  2.ส้มเขียวหวานโชกุน(สายน้ําผึ้ง)   พืชบังคับ 
  3.ส้มเขียวหวานฟรีมองต์   พืชบังคับ 
  4.ส้มเขียวหวานสีทอง   พืชบังคับ 
61.ส้มจุก     พืชบังคับ 
62.ส้มซ่า     พืชทางเลือก 
63.ส้มตรา (ส้มเช้ง)     พืชบังคับ 
64.ส้มโอ       
  1.ส้มโอทองด ี   พืชบังคับ 
  2.ส้มโอขาวแป้น   พืชบังคับ 
  3.ส้มโอขาวพวง   พืชบังคับ 
  4.ส้มโอขาวน้ําผึ้ง   พืชบังคับ 
  5.ส้มโอขาวหอม   พืชบังคับ 
  6.ส้มโอขาวใหญ่   พืชบังคับ 
  7.ส้มโอขาวแตงกวา   พืชบังคับ 
  8.ส้มโอท่าข่อย   พืชบังคับ 
  9.ส้มโอทับทิมสยาม   พืชบังคับ 
  10.ส้มโอพันธ์ุอื่นๆ   พืชบังคับ 
65.สาลี ่     พืชบังคับ 
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ชนิดพืช พันธุ์พืช หลักเกณฑ์ทั่วไป หมายเหตุ 
66.เสาวรส (กระทกรก)     พืชบังคับ 
67.หมากเม่า     พืชทางเลือก 
68.องุ่น       
  1.องุ่นไวน์มะละกา   พืชบังคับ 
  2.องุ่นคาร์ดินัล   พืชบังคับ 
  3.องุน่ทําไวน ์   พืชบังคับ 
  4.องุ่นพันธุ์อื่นๆ   พืชบังคับ 
69.อโวกาโด     พืชทางเลือก 
70.แอปเปิ้ล     พืชทางเลือก 

 
2.2 กลุ่มไม้ยืนต้น 
ชนิดพืช พันธุ์พืช หลักเกณฑ์ทั่วไป หมายเหตุ 

1.กระถินเทพา     พืชทางเลือก 
2.กาน้า(สมอจีน)     พืชทางเลือก 
3.เกาลัดจีน     พืชทางเลือก 
4.กาแฟ     
  1.กาแฟอาราบิก้า พืชบังคับ 
  2.กาแฟโรบัสต้า 

ผลสด : สารกาแฟ  
=  5 : 1 
  พืชบังคับ 

  3.กาแฟพันธุ์อ่ืนๆ  พืชบังคับ 
5.โกโก้     พืชบังคับ 
6.ขี้เหล็ก     พืชทางเลือก 
7.จาก     พืชทางเลือก 
8.ชา     
  1.ชาจีน พืชบังคับ 
  2.ชาอัสสัม พืชบังคับ 
  3.ชาพันธ์ุอื่นๆ 

ใบชาสด : ใบชาแห้ง  =  
5 : 1 
  
 พืชบังคับ 

9.ต้นน้ํามันตุง     พืชทางเลือก 
10.ตะกู     พืชทางเลือก 
11.ตาลโตนด     พืชทางเลือก 
12.นุ่น     พืชบังคับ 
13.ปาล์มน้ํามัน     พืชบังคับ 
14.มะกอกน้ํา     พืชทางเลือก 
15.มะคาเดเมีย     พืชบังคับ 
16.มะรุม     พืชทางเลือก 
17.ไม้สัก     พืชทางเลือก 
18.มะพร้าว       
  1.มะพร้าวอ่อน   พืชบังคับ 
  2.มะพร้าวแก่   พืชบังคับ 
  3.มะพร้าวน้ําตาล-พันธ์ุสีหม้อ   พืชบังคับ 
19.มะม่วงหิมพานต ์       
  1.มะม่วงหิมพานต์ศิริชัย   พืชบังคับ 
  2.มะม่วงหิมพานต์ ศก.601   พืชบังคับ 
  3.มะม่วงหิมพานต์ ศก.60   พืชบังคับ 
  4.มะม่วงหิมพานต์พันธ์ุอื่นๆ   พืชบังคับ 
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ชนิดพืช พันธุ์พืช หลักเกณฑ์ทั่วไป หมายเหตุ 
20.ยางพารา   น้ํายางสด 3 กก. =     

ยางแผ่นดิบ 1 กก. 
  

  1.ยางพาราพันธ์ุส่งเสริม ยางแผ่นรมควัน 1 กก. = 
ยางแผ่นดิบ 1.05 กก. 

พืชบังคับ 

  2.ยางพาราพันธ์ุพ้ืนเมือง ขี้ยางแห้ง 1 กก. =     
ยางแผ่นดิบ 1 กก. 

พืชบังคับ 

21.ยูคาลิปตัส     พืชทางเลือก 
22.ลูกเนียง     พืชทางเลือก 
23.ลูกเหลียง     พืชทางเลือก 
24.สะเดา       
  1.สะเดาไทย/สะเดาอินเดีย   พืชทางเลือก 
  2.สะเดาช้าง   พืชทางเลือก 
  3.สะเดาอื่นๆ   พืชทางเลือก 
25.สะตอ     พืชบังคับ 
26.สาเก     พืชทางเลือก 
27.หวาย       
  1.หวายกินหน่อ   พืชทางเลือก 
  2.หวายใช้ลํา   พืชทางเลือก 
28.หม่อน     พืชทางเลือก 
29.หมาก     พืชบังคับ 
30.หยี     พืชทางเลือก 
31.ไผ ่       
  1.ไผ่ตงเขียว   พืชบังคับ 
  2.ไผ่ตงดํา   พืชบังคับ 
  3.ไผ่สีสุก   พืชทางเลือก 
  4.ไผ่รวก   พืชทางเลือก 
  5.ไผ่เลี้ยง   พืชทางเลือก 
  6.ไผ่หมาจ ู   พืชทางเลือก 
  7.ไผ่บงหวาน   พืชทางเลือก 
  8.ไผ่พันธ์ุอื่นๆ   พืชทางเลือก 
32.อินทผาลัม     พืชทางเลือก 
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2.3 กลุ่มสมุนไพรและเคร่ืองเทศที่มีอายุยาว 
ชนิดพืช พันธุ์พืช หลักเกณฑ์ทั่วไป หมายเหตุ 

1.กฤษณา     พืชบังคับ 
2.กานพลู     พืชบังคับ 
3.โคคลาน     พืชทางเลือก 
4.จันทร์เทศ     พืชบังคับ 
5.ดีปล ี     พืชบังคับ 
6.เถาวัลย์เปรียง     พืชทางเลือก 
7.ฝาง     พืชทางเลือก 
8.พริกไทย   เมล็ดพริกไทยขาว 2 

กิโลกรัม = เมล็ดพริไทย
ดํา 3 กิโลกรัม 

พืชบังคับ 

9.มะคําดีควาย     พืชทางเลือก 
10.มะแว้งเครือ     พืชบังคับ 
11.ยอบ้าน     พืชทางเลือก 
12.วานิลลา     พืชทางเลือก 
13.ส้มแขก     พืชบังคับ 
14.สํารอง     พืชบังคับ 
15.อบเชย     พืชบังคับ 
16.บอระเพ็ด     พืชบังคับ 
17.มะแขว่น     พืชบังคับ 
18.ย่านาง     พืชบังคับ 
19.รางจืด     พืชบังคับ 
 

การเพ่ิมรหัสพืช 
รหัสพืชจะใช้รหัสตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรกําหนดขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการรายงานและ

ประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ภายในกรมส่งเสริมการเกษตร 
ในกรณีที่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลชนิดพืช/พันธ์ุเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีมีอยู่ในโปรแกรม            

จัดเก็บข้อมูล ให้แจ้งชนิดพืช/พันธ์ุท่ีมีความประสงค์จะเก็บเพิ่มเติมไปยังสํานักงานเกษตรจังหวัดซึ่งเป็นผู้รวบรวม 
และแจ้งให้ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ เพื่อจะได้กําหนดรหัสพืชเพิ่มเติมและใช้เป็นรหัสพืช
เดียวกันท้ังประเทศส่งกลับไปให้นําเข้าในโปรแกรมบันทึกข้อมูลต่อไป 
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บทท่ี 5 
บรรณาธิกรขอ้มูล 

 
การบรรณาธิกรข้อมูล เป็นขั้นตอนหน่ึงในการควบคุมคุณภาพข้อมูลก่อนการประมวลผล เพื่อตรวจสอบ

ความครบถ้วนและความแนบนัยของการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม  โดยท่ัวไปการบรรณาธิกรข้อมูลจะตรวจ
ความผิดพลาดคลาดเคล่ือนของข้อมูลในประเด็นใดหรือหลายประเด็น ดังน้ี 

 
1. ความครบถ้วนของขอ้มูล 
     การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลจากกรอบบัญชีรายช่ือพืชท้ังพืชบังคับและพืชทางเลือกที่

ได้เลือกไว้ในแต่ละตําบลต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกพืช  พืชชนิดน้ันมีท่ีตําบลใดบ้างต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุก
ตําบล  และตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในแบบรายงานแต่ละหัวข้อต้องสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเดือน
น้ันๆ ตามคํานิยามที่กําหนด  

 
2. ความถูกตอ้งและแนบนัยของขอ้มูล  มีวิธีการตรวจสอบ ดังน้ี 
     2.1 กรณีการรายงานข้อมูลภาวะการผลิต ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพรและ

เคร่ืองเทศ (รต.01) 
 2.1.1 เน้ือท่ียืนต้น ณ วันที่ 1 ของเดือน จะต้องเท่ากับเน้ือที่ยืน ณ วันส้ินเดือนของเดือน 

ที่ผ่านมา 
   2.1.2 เน้ือที่ยืนต้น ณ วันส้ินเดือน = เน้ือท่ี (ยืนต้น ณ วันที่ 1 ของเดือน + ปลูกใหม่ในเดือนน้ี 
+ ไว้หน่อ/ไว้ตอ/ลําต้นหลังเก็บเกี่ยว + ปลูกซ่อมในพื้นท่ีเสียหาย – เสียหายอย่างส้ินเชิง – เก็บเก่ียวผลผลิต) 
  2.1.3 เน้ือท่ีปลูกใหม่ในเดือนน้ี หมายถึงเน้ือที่ปลูกในเดือนน้ีเป็นเดือนแรกจัดเก็บข้อมูลพืช 
ทุกชนิด ดังน้ี 

- ข้าว พืชไร่ (ฤดูฝน) จัดเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของปีเดียวกัน 
- ข้าว พืชไร่ (ฤดูแล้ง) จัดเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนของปี ถัดไป 
- พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศ จัดเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือนมกราคม 

ถึงเดือนธันวาคมของปีเดียวกัน 
 2.1.4 เน้ือท่ีไว้หน่อ/ไว้ตอ/ลําต้นหลังเก็บเกี่ยวในแต่ละเดือนต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับเน้ือที่

เก็บเกี่ยวผลผลิตของพืชน้ันๆ  พืชท่ีไว้หน่อ/ไว้ตอ/ลําต้นหลังเก็บเกี่ยว เช่น กก ละหุ่ง สับปะรด อ้อย กระเจ๊ียบเขียว 
กุยช่าย ผักบุ้งนํ้า พริก หน่อไม้ฝรั่ง ชะอมและผักหวาน เป็นต้น 
  2.1.5 เน้ือที่ปลูกซ่อมในพื้นท่ีเสียหาย จัดเก็บข้อมูลเน้ือที่ปลูกซ่อมในเน้ือท่ีเสียหายในแต่ละ
เดือนจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับผลรวมเน้ือที่เสียหายอย่างส้ินเชิงของเดือนท่ีผ่านมา 

2.1.6 เน้ือท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต ผลผลิตรวมท่ีเก็บเกี่ยวได้ และราคาที่เกษตรกรขายได้เฉล่ีย 
ต้องจัดเก็บข้อมูลควบคู่กันทุกครั้ง 



 2.2 กรณีการรายงานข้อมูลภาวะการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น สมุนไพรและเคร่ืองเทศ (รต.02)  
  2.2.1 เน้ือที่ปลูกท้ังหมด = รวมเน้ือท่ียังไม่ให้ผลผลิต + รวมเน้ือที่ให้ผลผลิตแล้ว 
  2.2.2 รวมเน้ือท่ีที่ยังไม่ถึงอายุให้ผลผลิต = เน้ือที่ยังไม่ให้ผลผลิต (ช่องยังไม่ให้ผลผลิต + 
ช่องปลูกใหม่ – ช่องเสียหายอย่างส้ินเชิง) 
  2.2.3 รวมเน้ือที่ให้ผลผลิตแล้ว = เน้ือท่ีให้ผลผลิต (ช่องให้ผลผลิตแล้ว – ช่องโค่นทิ้ง 
– ช่องเสียหายอย่างส้ินเชิง) 

 2.2.4 เน้ือท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ รวมเน้ือที่ให้ผลผลิตแล้ว 
2.2.5 เน้ือท่ีเสียหายอย่างส้ินเชิง(ยังไม่ให้ผลผลิต) จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับรวมเน้ือที่ยัง

ไม่ให้ผลผลิต  
2.2.6 เน้ือท่ีเสียหายอย่างส้ินเชิง(ให้ผลผลิตแล้ว) จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับรวมเน้ือที่ให้ผล

ผลิตแล้ว 
2.2.7 ผลผลิตรวมท่ีเก็บเก่ียวได้  ถ้ามีการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตจะต้องมีข้อมูลเน้ือที่เก็บเกี่ยว

ผลผลิตและราคาที่เกษตรกรขายได้เฉล่ียในเดือนเดียวกัน 
 

3. ลักษณะผลผลิตที่จัดเกบ็ 
  3.1 ต้องรายงานนํ้าหนักผลผลิตของพืชแต่ละชนิดตามหลักเกณฑ์ของลักษณะผลผลิตที่
จัดเก็บ และหน่วยผลผลิตท่ีกําหนด ดังน้ี 
   - นํ้าหนักของลําต้น ใบ ดอก ฝัก ผล หรือเมล็ด 
   - นํ้าหนัก สด หรือ แห้ง 
   - นํ้าหนัก ฝักทั้งเปลือก หรือปอกเปลือก หรือสีฝัดแล้ว เป็นต้น 
 

ตารางลักษณะผลผลิตและหน่วยผลผลิตของพืชแต่ละชนิด 
ช่ือพืช ลักษณะผลผลิต หน่วยผลผลิต 

เมล็ดข้าวเปลือกท่ีนวดออกจากรวงข้าวแล้ว 
1. ข้าวนาปี  ข้าวนาปรงั 

ความช้ืนไม่เกิน 14-15 % 
กิโลกรัม 

เมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์ที่สีออกจากฝักแล้ว 
2. ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 

ความช้ืนไม่เกิน 14% 
กิโลกรัม 

เมล็ดข้าวฟ่างท่ีสีออกจากช่อแล้ว 
3. ข้าวฟ่าง 

ความช้ืนไม่เกิน 14% 
กิโลกรัม 

เมล็ดถั่วเขียวที่กะเทาะเปลือกออกจากฝักแล้ว 
4. ถั่วเขียว 

ความช้ืนไม่เกิน 14% 
กิโลกรัม 

เมล็ดถั่วเหลืองท่ีกะเทาะเปลือกออกจากฝักแล้ว 
5. ถั่วเหลือง 

ความช้ืนไม่เกิน 14% 
กิโลกรัม 

6. ถั่วลิสง เมล็ดถั่วลิสงท้ังเปลือกแห้ง กิโลกรัม 
7. อ้อยโรงงาน ลําต้นอ้อยที่ตัดใบและยอดออกแล้ว กิโลกรัม 
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ช่ือพืช ลักษณะผลผลิต หน่วยผลผลิต 

8. มันสําปะหลัง หัวมันสดที่ผ่านการทําความสะอาดเบื้องต้นแล้ว กิโลกรัม 

เมล็ดทานตะวันที่สีออกจากจานดอกแล้ว 
9. ทานตะวัน 

ความช้ืนไม่เกิน 14% 
กิโลกรัม 

10. หอมแดง หอมแดงทัง้ต้นรวมใบ ณ 7 วัน (หอมแดงเหย้า) กิโลกรัม 

11. กระเทยีม กระเทียมแห้งทัง้ต้นรวมใบ  ณ  90 วัน กิโลกรัม 

12. หอมหัวใหญ ่ หอมหัวใหญ่ตดัจุกแล้ว ณ 7 วัน กิโลกรัม 

13. มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสด กิโลกรัม 

14. พริกไทย เมล็ดพริกไทยดํา กิโลกรัม 

15. สับปะรด ผลสดที่ตัดจุกและต้นออกแล้ว กิโลกรัม 

16. กาแฟ สารกาแฟ ความช้ืนไม่เกิน 14 % กิโลกรัม 

17. ปาล์มน้ํามัน ผลปาล์มนํ้ามันท้ังทะลาย กิโลกรัม 
18. ยางพารา ยางแผ่นดิบ กิโลกรัม 

19. มะพรา้ว มะพร้าวผลแก่ทั้งเปลือก กิโลกรัม 

20. พืชผักอื่น ๆ ผลผลิตสด หลังทําความสะอาดเบือ้งต้นแล้ว กิโลกรัม 
 

3.2 หน่วยวัดของผลผลิตรวมที่เก็บเก่ียวได้ ให้บันทึกเป็น กิโลกรัม โดยยึดตามอัตราการแปลงหน่วย
ที่กําหนด กรณีที่จัดเก็บผลผลิตรวมเป็น กิโลกรัม  

 
4. พืชที่รายงานข้อมูลแตกต่างจากพืชอื่น 

  เน่ืองจากหน่อไม้ฝร่ังเม่ือต้นเริ่มให้ผลผลิต (หน่อ) แล้วสามารถท่ีจะเก็บผลผลิตไปได้เรื่อย ๆ 
จนกว่าจะถึงระยะพักต้น ดังน้ันการรายงานเน้ือที่เก็บเก่ียวและผลผลิตรวมที่เก็บเก่ียวได้ ให้รายงานโดยยึดเน้ือที่
เป็นแปลง ๆ ไป  โดยรายงานเน้ือท่ีเก็บเกี่ยวและผลผลิตรวมที่เก็บเก่ียวได้ของแปลงน้ัน ๆ เม่ือเกษตรกรหยุด 
เก็บผลผลิตเพื่อพักต้น ตลอดช่วงการเก็บเกี่ยวน้ัน สําหรับเน้ือที่ไว้หน่อจะรายงานต่อเมื่อมีเน้ือที่เก็บเกี่ยวแล้ว  
โดยจะรายงานในเดือนเดียวกันกับเดือนท่ีมีเน้ือที่เก็บเก่ียวหรือจะรายงานในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีเน้ือท่ีเก็บ
เกี่ยวก็ได้  หลักเกณฑ์น้ีให้รวมถึงการรายงานการปลูกกุยช่ายด้วย  
 

 

 

 

 

 

43 



บทท่ี 6 
การใช้ประโยชน์และการเผยแพร่ข้อมูล 

การใช้ประโยชน ์
  ข้อมูลท่ีจัดเก็บตามระบบรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตําบล  เป็นการรายงานของ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่จะทําให้ทราบถึงความเคล่ือนไหวของสถานการณ์การผลิตพืชแต่ละชนิด        
โดยมีระดับข้อมูลต้ังแต่ระดับตําบล และประมวลผลเป็นระดับอําเภอ จังหวัด ภาค เขตรวมถึงภาพรวมของ   
ทั้งประเทศ  โดยใช้โปรแกรมในการบันทึกและประมวลผล  ซ่ึงพืชที่รายงานมีจํานวนไม่น้อยกว่า 246 ชนิด 
ประกอบด้วย พืชอายุส้ันได้แก่ ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศ และพืชอายุยาว
ได้แก่ ไม้ผลไม้ยืนต้น สมุนไพรและเครื่องเทศ ซึ่งข้อมูลท่ีรายงานเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นของแต่ละตําบล
ในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยจะทําให้ทราบถึง 
  1. ชนิดพืช / พันธ์ุ ที่มีปลูกในตําบล ท่ีมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจ เช่น ข้าวหอมมะลิ105, 
มันสําปะหลัง และยางพารา เป็นต้น  
  2. ความเคล่ือนไหวของข้อมูลภาวะการผลิตพืชในแต่ละเดือน ได้แก่ เน้ือท่ีปลูก เน้ือที่เก็บ
เกี่ยวผลผลิต เน้ือที่เสียหาย ปริมาณผลผลิต และราคาที่เกษตรกรขายได้เฉล่ีย  
  การใช้ประโยชน์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ สามารถนําไปใช้ในการวางแผนด้านการผลิตและ
การตลาด ทําให้ทราบว่าปริมาณผลผลิตท่ีผลิตได้จะเพียงพอต่อการบริโภคหรือจําหน่ายหรือไม่  หากมีเน้ือท่ี
ปลูกใหม่น้อยจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิตท่ีจะออกสู่ตลาดมีน้อยลงตามไปด้วย  ในทํานองเดียวกันหากมีเน้ือท่ี
ปลูกใหม่เพิ่มข้ึนจํานวนมาก ย่อมส่งผลที่จะทําให้มีโอกาสท่ีผลผลิตจะออกสู่ตลาดในปริมาณมาก หากไม่
ควบคุมหรือวางแผนท่ีดีจะมีผลต่อการจําหน่ายผลผลิต ทําให้ราคาผลผลิตอาจจะตกตํ่าได้  ขณะเดียวกันการมี
ข้อมูลเน้ือท่ีเสียหายส้ินเชิงจะทําให้ทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรอันจะทําให้รัฐบาลสามารถเข้าไปให้
ความช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และตรงตามความต้องการของเกษตรกรได้ดีย่ิงขึ้น  ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีเม่ือมี
การจัดเก็บระยะยาวและต่อเน่ืองจะเป็นประโยชน์ต่อการพยากรณ์การผลิตพืชได้แม่นยําย่ิงขึ้น รวมถึงการ
กําหนดแผนพัฒนาการเกษตรของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะส่งผลต่อตัวเกษตรกรผู้ผลิต ตลอดจน
การกําหนดนโยบายของภาครัฐในการบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเผยแพร่ข้อมูล   
การเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้บริหาร  หน่วยงานราชการ สถานศึกษา  เอกชน ตลอดจนบุคคล

ทั่วไปสามารถดําเนินการได้ โดยให้มีการระบุถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูล ช่วงเวลาอ้างอิงข้อมูลแก่ผู้ใช้เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจก่อนพิจารณานําข้อมูลไปใช้ประโยชน์  เน่ืองจากข้อมูลท่ีรายงานเป็นข้อมูลท่ีบอกถึง
สถานการณ์การผลิตพืชรายเดือน  ดังน้ันจึงต้องมีความระมัดระวังพิจารณาตรวจสอบให้รอบคอบก่อน
นําไปใช้ประโยชนก์่อนนําไปวางแผนงานด้านต่าง ๆ และควรจะจัดทําทะเบียนรายช่ือ ท่ีอยู่และวันท่ีขอใช้
ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการส่ือสารระหว่างกันในครั้งต่อไป รวมท้ังจัดทําเป็นสถิติของผู้ขอใช้ข้อมูลได้ด้วย 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลสามารถดําเนินการได้ ดังน้ี 
  1. การนําเสนอผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สํานักงานเกษตรอําเภอสามารถเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารได้โดยตรงจากโปรแกรมน้ี  โดยเรียกดูรายงานตามรูปแบบต่าง ๆ ท่ีได้ออกแบบเพื่อความสะดวก
ต่อการใช้งานโดยสามารถค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่ต้องการได้ทางหน้าจอ ตลอดจนสามารถส่ังพิมพ์ออกทาง
เครื่องพิมพ์ตามจํานวนที่ต้องการได้  นอกจากน้ียังสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทุกระดับทั่วประเทศ 
  2. การนําเสนอผ่านเว็บไซท์ของหน่วยงาน  สํานักงานเกษตรอําเภอสามารถทําเว็บไซต์ของ
หน่วยงานตนเองและนําเสนอโดยดึงโปรแกรมในส่วนที่เป็น URL ของเว็บไซท์ เพื่อนําเสนอได้โดยตรง รวมทั้ง
สามารถจัดทําข้อมูลตามรายละเอียดของข้อมูลทั้งหมดในตําบล / อําเภอเป็นรูปแบบที่สวยงาม สะดวกต่อการ
ใช้งานได้ย่ิงข้ึน  
  3. การนําเสนอในรูปแบบเอกสาร  สํานักงานเกษตรอําเภอสามารถนําข้อมูลที่ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความแนบนัย และความเป็นไปได้ของข้อมูลแล้วจัดทําเป็นเอกสารที่เป็นรูปเล่ม หรือ
เป็นแผ่นปลิว เพื่อประโยชน์ในการนําเสนอสถานการณ์ด้านการผลิตทางการเกษตรในการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลท่ีสะดวกรวดเร็วต่อการให้บริการ โดยให้มีการ
ระบุวิธีการได้มาของข้อมูล และช่วงเวลาอ้างอิงดังกล่าวแล้ว  สําหรับจํานวนที่จัดพิมพ์ในแต่ละครั้งให้ประมาณ
การจากสถิติการขอใช้ข้อมูลที่สํานักงาน 
  4. การนําเสนอสําหรับการ Presentation ในปัจจุบันการนําเสนอข้อมูลในท่ีประชุมท่ีต่าง ๆ 
มักจะนําเสนอโดยใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องฉาย LCD เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ รวมท้ังสามารถปรับปรุง
ข้อมูลท่ีนําเสนอให้สวยงามและทันสมัยได้ตลอดเวลา ดังน้ันการนําข้อมูลมาจัดทําเพื่อการนําเสนอและเผยแพร่
น้ันจะทําเป็นรูปแบบใด ๆ ก็ได้ผ่านโปรแกรมพื้นฐานได้แก่ Word, Excel อื่น ๆ โดยเฉพาะการจัดทําในรูป 
Power Point จะทําให้มีความสะดวกต่อการใช้งานของผู้นําเสนอได้เป็นอย่างดี 
  5. การนําเสนอในรูปแบบอ่ืน ๆ นอกจากรูปแบบที่กล่าวแล้วข้างต้น สํานักงานเกษตร
อําเภอ สามารถประยุกต์ใช้ในรูปแบบอื่น ๆ ได้ไม่จํากัดไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิ  แผนภาพที่ติดไว้ท่ีสํานักงาน  
แผ่นป้าย  แผ่นผ้า  แผ่นนิทรรศการ  รวมทั้งรูปแบบอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ของการใช้งาน  
โดยให้คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ใช้และความสะดวกของการจัดทําของเจ้าหน้าท่ีด้วย  
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ภาคผนวก 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. 
แบบรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือน 

แบบ รต.01 และแบบ รต.02 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานข้อมูลภาวะการผลิตข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพรและเคร่ืองเทศ (รต.01) 
ประเภทรายพืช 
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แบบรายงานข้อมูลภาวะการผลิตข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพรและเคร่ืองเทศ (รต.01) 
ประเภทรายเดือน 
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แบบรายงานข้อมูลภาวะการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น สมุนไพรและเคร่ืองเทศ (รต.02) 
ประเภทรายพืช 
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แบบรายงานข้อมูลภาวะการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น สมุนไพรและเคร่ืองเทศ (รต.02) 
ประเภทรายเดือน 
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ภาคผนวก ข. 
ปฏิทินการเพาะปลูก/เก็บเกี่ยวผลผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการปลูกข้าว พืชไร่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 



ปฏิทินการปลูกพืชผักบางชนิด 
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ปฏิทินการปลูกพืชผักบางชนิด 
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ปฏิทินการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นของประเทศไทย 
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ปฏิทินการผลิตไม้ผลไม้ยืนตน้ของประเทศไทย 
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ภาคผนวก ค. 
             1. อัตราแปลงหน่วยผลผลิตของพืช 
             2. อัตราแปลงต้นต่อพื้นที่ของพืช 
             3. วิธีการคิดคํานวณเน้ือท่ีปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
                 แซมในร่องยางพารา 
             4. ตารางแปลงความชื้นข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราแปลงหน่วยผลผลิตของพืช 
 
1. ข้าวเปลือก (ความช้ืน 15 %)  
 1 ถังธรรมดา (20 ลิตร) = 10  กิโลกรัม เป็นหน่วยท่ีใช้กันทั่วๆ ไป 
 1 ถังใหญ่ (40 ลิตร) = 20  กิโลกรัม ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 1 หม่ืน   = 12  กิโลกรัม ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1 ต๋าง   = 15  กิโลกรัม ใช้ในภาคเหนือ 
 
ตารางการหักลดนํ้าหนักความชื้นข้าวเปลือก เม่ือข้าวเปลือกมีความชื้นสูงกว่าความช้ืนมาตรฐาน (15 %) 

ความช้ืน หักลดน้ําหนัก 
(กิโลกรัม) 

ความชื้น หักลดน้ําหนัก 
(กิโลกรัม) 

ไม่เกิน  15 % 0 ไม่เกิน  23 % 120 

ไม่เกิน  16 % 15 ไม่เกิน  24 % 135 

ไม่เกิน  17 % 30 ไม่เกิน  25 % 150 

ไม่เกิน  18 % 45 ไม่เกิน  26 % 165 

ไม่เกิน  19 % 60 ไม่เกิน  27 % 180 

ไม่เกิน  20 % 75 ไม่เกิน  28 % 195 

ไม่เกิน  21 % 90 ไม่เกิน  29 % 210 

ไม่เกิน  22 % 105 ไม่เกิน  30 % 225 

หมายเหตุ  : การหักลดนํ้าหนักความช้ืนข้าวเปลือก  
  จะคิดหักนํ้าหนักข้าวเปลือกลดลง 15 กก.ต่อ 1% ความช้ืน 
2. ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ (ความช้ืน 14 %) 
 เมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์  1  ถัง =  15  กิโลกรัม 
 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ทั้งฝัก  5-10 ฝัก =  เมล็ดขา้วโพดเล้ียงสัตว์ที่สีจากฝักแล้ว 1 กิโลกรัม 
 (จํานวนฝักต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม อาจแตกต่างกันตามพันธ์ุหรือความสมบูรณ์ของฝัก) 
 ในบางท้องที่ เช่น ภาคตะวันออก เกษตรกรจะนิยมขายผลผลิตท้ังฝักสด ซึ่งเมื่อสีเป็นเมล็ดแล้วจะได้
นํ้าหนัก ดังน้ี 
 ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ทั้งฝัก    เมล็ดข้าวโพดเล้ียงสัตว์ที่สีจากฝักแล้ว 
ณ ความช้ืนมากกว่า  25 % :  100  กิโลกรัม   = 65 – 70 กิโลกรัม 
ณ ความช้ืนไม่เกิน 25 % : 100 กิโลกรัม    = 71 – 80  กิโลกรัม 
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ในกรณีที่ผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์มีความช้ืนไม่ได้มาตรฐานจะต้องแปลงให้เป็นความช้ืนตามมาตรฐานท่ี 14% 
โดยใช้สูตรคํานวณดังน้ี 
 

นํ้าหนักเมล็ดข้าวโพด ณ ความช้ืน 14 %   =  นํ้าหนักที่ช่ังได้ x (100 - % ความช้ืนท่ีวัดได้) 
                        (100 – 14) 
3. ข้าวฟ่าง  ( ความช้ืน 14 %  ) 

ข้าวฟ่าง เมล็ดแห้ง  1  ถัง   = 14   กิโลกรัม 
4. ฝ้าย 

ปุยฝ้าย  1  กิโลกรัม    = ปุยฝ้ายทั้งเมล็ด  3  กิโลกรัม 
5. มันสําปะหลัง 

มันเส้นตากแห้ง   1  กิโลกรัม   = หัวมันสด   2.35   กิโลกรัม 
มันอัดเม็ด            1  กิโลกรัม   = หัวมันสด   2.45   กิโลกรัม 
แป้งมัน                1  กิโลกรัม   = หัวมันสด   4.66   กิโลกรัม 

6.ถ่ัวเหลือง  (ความช้ืน 14 %) 
เมล็ดถั่วเหลือง  1  ถัง (20 ลิตร)   = 14  กิโลกรัม 

7. ถ่ัวเขียว  (ความช้ืน 14 %) 
เมล็ดถั่วเขียว  1  ถัง (20 ลิตร)   = 16  กิโลกรัม 

8. ถ่ัวลิสง  สําหรับผลผลิตของถ่ัวลิสงจะต้องแปลงให้อยู่ในรูปถ่ัวลิสงทั้งเปลือกแห้ง เท่าน้ัน 
ถั่วลิสงท้ังเปลือกสด  1  ถัง (20 ลิตร)  = 16   กิโลกรัม 
ถั่วลิสงท้ังเปลือกแห้ง  1  ถัง (20 ลิตร)  = 8    กิโลกรัม 
ถั่วลิสงกะเทาะเปลือก  1  ถัง (20 ลิตร)  = 10   กิโลกรัม 
ถั่วลิสงกะเทาะเปลือก  1  กิโลกรัม  = ถั่วลิสงท้ังเปลือกแห้ง  1.53   กิโลกรัม 
ถั่วลิสงท้ังเปลือกสด  1  กิโลกรัม  = ถั่วลิสงท้ังเปลือกแห้ง   0.5    กิโลกรัม 

9. พริกไทย 
เมล็ดพริกไทยขาว   2  กิโลกรัม  = เมล็ดพริกไทยดํา   3  กิโลกรัม 

10. กาแฟ  (ความช้ืน 14 %) 
เมล็ดกาแฟสด 5 กิโลกรัม  = สารกาแฟ 1 กิโลกรัม 
เมล็ดกาแฟแห้ง 2  กิโลกรัม  = สารกาแฟ 1 กิโลกรัม 
เมล็ดกาแฟสด 1 ปี๊บ  = สารกาแฟ 1 กิโลกรัม 
เมล็ดกาแฟแห้ง 1 ปี๊บ  = สารกาแฟ 1 กิโลกรัม 
สารกาแฟ 1 ปี๊บ  = 15.7          กิโลกรัม 

11. ปาล์มน้ํามัน 
 ผลปาล์มร่วง 1 ตัน  = ผลปาล์มท้ังทะลาย   1.43  ตัน 
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12. ยางพารา 
 นํ้ายางสด 3 กิโลกรัม  = ยางแผ่นดิบ 1 กิโลกรัม 
 ยางแผ่นรมควัน 1 กิโลกรัม  = ยางแผ่นดิบ 1.05 กิโลกรัม 
 ขี้ยางแห้ง 1 กิโลกรัม  = ยางแผ่นดิบ 1 กิโลกรัม 
13. กระท้อนเปร้ียว  6 ผล  =  1    กิโลกรัม 
 พันธ์ุทับทิม 4 ผล  =  1    กิโลกรัม 
 พันธ์ุปุยฝ้าย 2 ผล  =  1    กิโลกรัม 
14.  กล้วยหอม  14 ผลต่อหวี  = 2    กิโลกรัม 
15.  กล้วยไข่ 12 ผลต่อหวี  = 1.5    กิโลกรัม 
16.  กล้วยน้ําว้า 10 ผลต่อหวี  = 1.5    กิโลกรัม 
17.  ขนุน 1     ผล   = 8    กิโลกรัม 
18.  มะนาว 20   ผล   = 1    กิโลกรัม  (1 ผล = 0.05 กิโลกรัม)   
19.  ส้มโอ 1     ผล   = 1    กิโลกรัม 
20.  มะพร้าวอ่อน (เอาเปลือกออก)  1     ผล = 0.5    กิโลกรัม    
21.  มะพร้าวแก่ (ท้ังผลรวมเปลือก)  1     ผล = 1.25    กิโลกรัม    
22.  สะตอ 10   ฝัก   = 1    กิโลกรัม 
23. กานพลู 8,000 ดอก  =  1    กิโลกรัม 
24. โกโก้ (เมล็ดแห้ง)  20-25 ผล  =  1    กิโลกรัม 
25. จําปาดะ 1     ผล   = 3    กิโลกรัม 
26. พลู  10-13 เรียง  =  1    กิโลกรัม 
27. หน่อไม้ไผ่ตง 1     หน่อ  =  1    กิโลกรัม 
28. หมาก 1     ทะลาย  =  150 ผล 
  ผลสด 100 ผล =  6.7  กิโลกรัม 
  ผลแห้ง 100 ผล =  3    กิโลกรัม 
  ผลสด 150 ผล =  10.05  กิโลกรัม 
  ผลแห้ง 150 ผล =  4.5     กิโลกรัม 
 
 

หมายเหตุ อัตราแปลงหน่วยต่อกิโลกรัมจะมีให้สําหรับบางพืชที่ไม่ได้ขายผลผลิตเป็นกิโลกรัม 
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อัตราแปลงต้นต่อพื้นทีข่องพืช 
 
1. กล้วยหอม  200 ต้น  =  1 ไร่ 31. มะปราง  25 ต้น = 1 ไร ่
2. กล้วยไข่  200 ต้น  =  1 ไร่ 32. มะขามเปร้ียว 25 ต้น = 1 ไร ่
3. กล้วยน้ําว้า  200 ต้น  =  1 ไร่ 33. มะขามหวาน 25 ต้น = 1 ไร ่
4. กระท้อนเปร้ียว 25  ต้น = 1 ไร่ 34. มังคุด 16 ต้น = 1 ไร ่
 พันธ์ุทับทิม 25  ต้น = 1 ไร่ 35. ยางพารา 80 ต้น = 1 ไร ่
 พันธ์ุปุยฝ้าย 25  ต้น = 1 ไร่ 36. ล้ินจ่ี 20 ต้น = 1 ไร ่
5. กาแฟ  170 ต้น = 1 ไร่ 37. ลําไย 20 ต้น = 1 ไร ่
6. กานพลู  20 ต้น = 1 ไร่ 38. ละมุด 45 ต้น = 1 ไร ่
7. กระวาน  100 ต้น = 1 ไร่ 39. ลางสาด 45 ต้น = 1 ไร ่
8. โกโก้   150-170 ต้น = 1 ไร่ 40. ลองกอง 45 ต้น = 1 ไร ่
9. ขนุน   25 ต้น = 1 ไร่ 41. ส้มโอ 45 ต้น = 1 ไร ่
10. เงาะ  20 ต้น = 1 ไร่ 42. ส้มเกล้ียง 45 ต้น = 1 ไร ่
11. จําปาดะ  25 ต้น = 1 ไร่ 43. ส้มตรา 45 ต้น = 1 ไร ่
12. จันทร์เทศ  25 ต้น = 1 ไร่ 44. ส้มเขียวหวาน 45 ต้น = 1 ไร ่
13. ชมพู่  45 ต้น = 1 ไร่ 45. ส้มจุก 45 ต้น = 1 ไร ่
14. ทุเรียน  20 ต้น = 1 ไร่ 46. สตอเบอร่ี 10,000 ต้น = 1 ไร ่
15. ท้อ   45 ต้น = 1 ไร่ 47. สาล่ี 45 ต้น = 1 ไร ่
16. น้อยหน่า  170 ต้น = 1 ไร่ 48. สะตอ 25 ต้น = 1 ไร ่
17. นุ่น   25 ต้น = 1 ไร่ 49. หน่อไม้ไผ่ตง 25 ต้น = 1 ไร ่
18. บ๊วย  45 ต้น = 1 ไร่ 50. หมาก (ยกร่อง) 100-170 ต้น= 1 ไร่ 
19. ปาล์มน้ํามัน  20 ต้น = 1 ไร่  (ไม่ยกร่อง) 400 ต้น = 1 ไร ่
20. ฝร่ัง   45 ต้น = 1 ไร่ 51. องุ่น 80 ต้น = 1 ไร ่
21. พุทรา  80 ต้น = 1 ไร่ 
22. แพสชั่นผรุ๊ต  400 ต้น = 1 ไร่ 
23. พริกไทย  400 ต้น = 1 ไร่ 
24. พลู   100 ต้น = 1 ไร่ 
25. มะม่วง  20 ต้น = 1 ไร่ 
26. มะพร้าวแก่  20 ต้น = 1 ไร่ 
27. มะพร้าวอ่อน 20 ต้น = 1 ไร่ 
28. มะม่วงหิมพานต์ 45 ต้น = 1 ไร่ 
29. มะละกอ (ยกร่อง) 100 ต้น = 1 ไร่  
        (ไม่ยกร่อง) 175 ต้น = 1 ไร่  
30. มะนาว  50 ต้น = 1 ไร่ 

62 



วิธีการคิดคาํนวณเนื้อที่ปลกูขา้วโพดเลี้ยงสัตว์แซมในร่องยางพารา 
 
1. พื้นที่ปลูกข้าวโพดแซมในร่องยางพาราอายุ 1 ปี ระยะยางพารา 7 x 3 เมตร (ระหว่างแถว 7 เมตร    
    และระหว่างต้น 3 เมตร) 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ดังน้ันระยะระหว่างแถวปลูกยางพารา 2 แถว 1 ช่อง (แถวที่ 1 ถึงแถวท่ี 2) ยาว  7  เมตร 
 1.2 ความยาวแถวของต้นยางพาราทั้งหมดต่อไร่ (เมตร) หมายถึง การคํานวณโดยมีแนวคิดว่า 
 ถ้าหากนําแถวต้นยางพาราแต่ละแถวมาต่อกันให้เป็นแนวเส้นตรงแถวเดียวจะยาวเท่าใด 
               1600 ตารางเมตร ( 1 ไร)่  /  ระยะระหว่างแถวปลูกยางพารา (ข้อ 1.1) 
             1,600   /  7   =   228.57  เมตร 
       1.3 จํานวนต้นยางพาราทั้งหมดต่อไร่ (ต้น) 
              ความยาวแถวต้นยางพาราทั้งหมดต่อไร่ (ข้อ 1.2)  /   ความกว้างระหว่างต้น (3 เมตร) 
             228.57  /  3  =  75.43 ต้น   :  ซึ่งเมื่อเทียบตัวเลขกับหน่วยงานกองทุน 
              การทําสวนยาง พบว่า ตัวเลขที่คํานวณได้มีความใกล้เคียงกันท่ี 76 ต้น 
 1.4 เน้ือท่ีปลูกยางพาราต่อต้น (ตารางเมตร) 
            ความยาวแถวต้นยางพาราทั้งหมดต่อไร(่ข้อ 1.2)/จํานวนต้นยางพาราทั้งหมดต่อไร่ (ข้อ 1.3) 
             228.57  /  75.43   =   3.03 ตารางเมตร 
 1.5 เน้ือท่ีปลูกยางพาราทั้งหมด (ตารางเมตร) 
            จํานวนต้นยางพาราทั้งหมดต่อไร่ (ข้อ 1.3)  x  เน้ือท่ีปลูกยางพาราต่อต้น (ข้อ 1.4) 
             75.43  x  3.03 =  228.55 ตารางเมตร 
 1.6 เน้ือท่ีที่ปลูกข้าวโพดแซมในร่องยางพารา (ตารางเมตร) 
             เน้ือที่ 1 ไร ่ -  เน้ือท่ีปลูกยางพาราทั้งหมด (ข้อ 1.5) 
               1600 - 228.55 =  1371.45  ตารางเมตร 
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 1.7 เพราะฉะน้ันร้อยละเน้ือท่ีปลูกข้าวโพดแซมในร่องยางพาราใน 1 ไร่ 
              (เน้ือที่ท่ีปลูกข้าวโพดแซมในร่องยางพารา (1.6)  x 100)  / 1600 (1ไร)่ 
                (1371.45 x 100) / 1600 = 85.72 %  
 
2. พื้นที่ปลูกข้าวโพดแซมในร่องยางพาราอายุ 2 - 4 ปี 
  - ยางพาราปี 2 เกษตรกรเพิ่มพื้นที่ระหว่างร่องยางพารา 1.00 เมตร (ข้างละ 0.50 เมตร) 
       - ยางพาราปี 3 เกษตรกรเพิ่มพื้นที่ระหว่างร่องยางพารา 1.50 เมตร (ข้างละ 0.75 เมตร) 
  - ยางพาราปี 4 เกษตรกรเพิ่มพื้นที่ระหว่างร่องยางพารา 2.50 เมตร (ข้างละ 1.25 เมตร) 
 2.1 เน้ือท่ีปลูกยางพาราต่อต้น (ตารางเมตร) ในแต่ละปี ดังน้ี     
          - ยางพาราต่อต้นปี 1      =       3.03        ตารางเมตร         
          - ยางพาราต่อต้นปี 2      =       4.53        ตารางเมตร         
          - ยางพาราต่อต้นปี 3      =       6.78        ตารางเมตร         
         - ยางพาราต่อต้นปี 4      =       9.78        ตารางเมตร         
 2.2 เน้ือท่ีปลูกยางพาราทั้งหมด (ตารางเมตร) 
            จํานวนต้นยางพาราทั้งหมดต่อไร่ (ข้อ1.3)  x   เน้ือท่ีปลูกยางพาราต่อต้น (2.1) 
            - เน้ือท่ียางพาราปี 2        75.43   x     4.53   =      341.70   ตารางเมตร 
            - เน้ือท่ียางพาราปี 3        75.43   x     6.78   =      511.42   ตารางเมตร 
            - เน้ือท่ียางพาราปี 4        75.43   x     9.78  =      737.71   ตารางเมตร 
 2.3 เน้ือท่ีที่ปลูกข้าวโพดแซมในร่องยางพารา (ตารางเมตร)  
                  เน้ือท่ี 1 ไร่ -  เน้ือท่ีปลูกพาราท้ังหมด (ข้อ 2.2) 
                  - เน้ือที่ปลูกข้าวโพดแซมในร่องยางพาราปี 2    1,600 – 341.70    =   1,258.30   ตารางเมตร 
                  - เน้ือที่ปลูกข้าวโพดแซมในร่องยางพาราปี 3    1,600 – 511.42    =   1,088.58   ตารางเมตร 
                  - เน้ือที่ปลูกข้าวโพดแซมในร่องยางพาราปี 4    1,600 – 737.71    =     862.29   ตารางเมตร 
 2.4 เพราะฉะน้ันร้อยละเน้ือที่ปลูกข้าวโพดแซมในร่องยางพาราใน 1 ไร ่
            (เน้ือท่ีที่ปลูกข้าวโพดแซมในร่องยางพารา (2.3)   x 100)   / 1600 (1ไร)่ 
                  - ร้อยละข้าวโพดแซมในร่องยางพาราปี 2   (1,258.30  x 100 )  / 1600   = 78.64 % 
                  - ร้อยละข้าวโพดแซมในร่องยางพาราปี 3   (1,088.58  x  100) /  1600   = 68.04 % 
                  - ร้อยละข้าวโพดแซมในร่องยางพาราปี 4     (918.87  x 100 ) /  1600   = 53.89 % 
 
 
 
หมายเหตุ :  - การคํานวณเน้ือที่ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์แซมในร่องยางพารา สัดส่วนจะมากหรือน้อย  
                      ขึ้นอยู่กับการปลูกยางพารา เช่น  3 x 7 , 3 x 8 , 3.5 x 7 , 4 x 7 เป็นต้น 
                   - ในการคํานวณน้ียังไม่หักเน้ือท่ีที่ไม่ได้ปลูกออก เช่น โขดหิน ต้นไม้ ร่องนํ้า และเพิงพัก  
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ตารางแปลงความช้ืนของข้าวโพดเล้ียงสัตว์ที ่700 กก. 
 

ระดับความชื้นที่วัดได้จากการสอบถาม 
ความช้ืนมาตรฐาน ( % ) 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

แปลงความช่ืนที่ 14% 700 692 684 676 667 659 651 643 635 627 

 

 

ระดับความชื้นที่วัดได้จากการสอบถาม 
ความช้ืนมาตรฐาน ( % ) 

24 25 26 27 28 29 30    

แปลงความช่ืนที่ 14% 619 610 602 594 586 578 570    

จากการสอบถามเกษตรกรได้ผลผลิตต่อไร่ ที่ 700 กก. 
 
หมายเหตุ  : คํานวณได้จากสูตรอัตราแปลงนํ้าหนักที่ความช้ืนมาตรฐาน         =   W *  ( 100 - M ) 

( 100 - S ) 
โดยที่  W  =  ผลผลิตต่อไร่จากการสอบถาม 

M  =  ความช้ืนที่ได้จากการสํารวจ 
S   =  ความช้ืนมาตรฐาน โดยกําหนดให้ที่ความชื่น 14 % 
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รายชื่อผู้จดัทําเอกสาร 
ที่ปรึกษา 
นายอรรถ  อินทลักษณ์   อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
นายอนันต์  ลิลา    รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ 
นายสุรพล  จารพุงศ์   ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
นางพัชรินทร์  นาคะประวิง  ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ 
 
ผู้ให้ข้อมูลด้านการเกษตร  โดยสํานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
นายชวลิต หุ่นแก้ว   ผู้เช่ียวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น 

และยางพารา 
นางอรสา ดิสถาพร   ผู้เช่ียวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก  

ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร 
นายวิเศษศักด์ิ ศรีสุริยะธาดา  ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการผลิตพืชหลังนา 
นายไกวัล  กล้าแข็ง   ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร ่
นายศักด์ิศิลป ์ โชติสกุล     ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตยางพาราและปาล์มนํ้ามัน 
นางสาวจันทนา  บุญประภาพิทักษ ์ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 
นายสุนทร  ธารามาศ   นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
นางปดารณี  ธรรมธร   นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
นางสาวเพ็ญระพ ี ทองอินทร ์   นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
นายกิตติ  สระแก้ว     นักวิชาการเกษตรชํานาญการ 
นางสาวอําพร  เนติ   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
นางสาวมารศรี  วงศ์อนันทรัพย์  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
นางสาวสุวิสาข์  เกตุอินทร์  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
นางสาวณัธธิดา  ห้าวหาญ  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
 
คณะผู้จัดทํา  โดยศูนย์สารสนเทศ 
นางออมทรัพย์  ไวยากรณ์วิลาศ  ผู้อํานวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล 
นางสาวกุหลาบ  หมายสุขกลาง  นักวิชาการสถิติชํานาญการ 
นางวัลลภา  สิทธิพิทักษ ์   นักวิชาการสถิติชํานาญการ 
นายวิเชียร  สุดสม     นักวิชาการสถิติชํานาญการ 
นายพรชัย  ทุราช     นักวิชาการสถิติชํานาญการ 
นายประพนธ์  จิ้นจ้ิว    นักสถิติ 
นางสาวพวงทิพย์  บุญช่วย  นักสถิติ 
นางมณฑาทิพย์  ชีไธสง     นักสถิติ 
นางสาวนิสา  ทองแก้ว   เจ้าพนักงานธุรการ 


